


YENİ GAZETECİLİK
MECRALAR, DENEYİMLER, OLANAKLAR



YENİ GAZETECİLİK 

MECRALAR, DENEYİMLER, OLANAKLAR

SOSYOLOJİ | SİYASET BİLİM | MEDYA ÇALIŞMALARI 

Seri Editörleri: Barış Çoban ve Bora Ataman 
Düzenleme: Şükrü Karakoç
Düzelti: Özlem Erkmen
Kapak Tasarımı ve Desen: Turgut Yüksel

Mayıs 2020

ISBN: (E-kitap) ISBN / 978-625-799-411-8
YAYINEVİ SERTİFİKA NO: 12280

© Epsilon Yayınevi Ticaret ve Sanayi A.Ş. KAFKA,  
Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  
tescilli alt markasıdır. 

Yayımlayan: 
Epsilon Yayınevi Ticaret ve Sanayi A.Ş. Osmanlı Sk. Osmanlı İş 
Merkezi 18/4-5 Taksim / İstanbul Tel: (0212) 252 38 21 (pbx) Faks: 
(0212) 252 63 98 İnternet adresi: www.epsilonyayinevi.com e-mail: 
epsilon@epsilonyayinevi.com



3

YENİ GAZETECİLİK
MECRALAR, DENEYİMLER, OLANAKLAR

Derleyenler:
Özlem Erkmen
Bora Ataman  
Barış Çoban  



4



5

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Özlem Erkmen, Bora Ataman ve Barış Çoban 7

Medya Ekosisteminde Yönelimler
Burak Doğu 21

Sahte Haber Oksimoronu Işığında Değişen Haber 
Ortamını Yeniden Düşünmek
Ruhdan Uzun 53

Çevrimiçi Gazetecilikte Alternatif Bir Gelir Modeli Olarak 
Kitlesel Fonlar
Aysel Çetinkaya 82

Araştırmacı Gazetecilikte İş Modelleri ve Fonlama
Gökçen Başaran İnce 114

Bak-Geç Gazeteciliği: Akıllı Saatler ve Gazetecilik 
Pratikleri Üzerine Bir Tartışma
Bilge Narin 156

Bir Dijital Gazetecilik Uygulaması Olarak Video 
Gazeteciliği ve Çevrimiçi Haber Videoları
Ayşe Fulya Şen 177

Mobil Haberciliğe Yerelden Bakmak: Yerel Medya 
Kuruluşları İçin Mobil Habercilik Ne Vaat Ediyor?
Recep Ünal 215



Çoklu Ortam ve Etkileşimli Haber Anlatısında  
“Yeni” Habercilik Uygulamaları: Veri Gazeteciliği 
Ergin Şafak Dikmen 246

Veri Bilimi Bağlamında Veri Haberciliği Yaklaşımı
Cem Sütçü ve Berrin Aslan Öztezcan 269

Nitelikli Haberin Oyun İle İlişkisi: Yeni Formatlar, 
Olanaklar ve Riskler 
Özlem Erkmen 301

“Ekolojik, Politik, Katılımcı ve Şenlikli Bir İnternet 
Gazetesi”: Bir Alternatif Aktivist Çevre Gazeteciliği 
Örneği Olarak Yeşil Gazete
Hanife Aliefendioğlu ve Ayça Atay 328

Mahalli Aktivist Yurttaş Gazetecilik 
Barış Çoban ve Bora Ataman 380



269

VERİ BİLİMİ BAĞLAMINDA  
VERİ HABERCİLİĞİ YAKLAŞIMI

Cem Sefa Sütçü*

Berrin Aslan Öztezcan**

Giriş
Yeni iletişim ortamlarının geleneksel iletişim ortamların-

dan temel farkı, altyapılarının bilgisayar sistemlerine dayalı 
olmasıdır. Bu sistemler insanlar arasındaki iletişim üzerinde 
iki önemli etkiye sahiptir. Birincisi, iletişimin (şimdilik) insan-
ların yaşadığı dünya çapında “yaygınlaşmasını” sağlamaktır. 
İkincisi de bu dünya çapında kurulan iletişimin “sıklığının” 
artmasını desteklemesidir. Diğer bir deyişle, yeni iletişim or-
tamları, mesajların hem yayılmasına hem de birey ve toplum 
yaşantılarına derinlemesine nüfuz etmesine sebep olmakta-
dır. Bu mesaj hızını ve sıklığını enformasyon/mesaj bombası 
(Virilio, 2003, s. 63) olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. 

İletişim ve bilişim teknolojilerinin kullanım kolaylığının ga-
zetecilik üzerinde pozitif ve negatif etkilerinin olduğu söyle-
nebilir. Bu teknolojiler bir taraftan hem okuyucular hem de 
gazeteciler açısından habere hızlı ulaşma ve okuyucuya hızlı 
ulaştırma imkânı sağlarken (Konieczna, Hatcher ve Moore, 
2018, s. 6; Korson, 2015, s. 364-365), diğer taraftan da yu-
karıda bahsettiğimiz enformasyon bombardımanı dolayısıyla 

* Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 
Bilişim Anabilim Dalı. csutcu@marmara.edu.tr

** Öğr. Gör., Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Prog-
ramcılığı Bölümü.
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birçok enformasyon arasından seçim yapma zorluğu ortaya 
çıktığı için haberde editoryal anlamda eşik bekçiliğinin öne-
mini ortaya koymaktadır (Lindner, 2016, s. 1-3). 

Narin ve arkadaşlarına göre, “İnternet ortamında gaze-
tecilerin hız baskısı altında çalışması, eğitimli ve donanımlı 
çalışan sayısındaki eksiklik gibi faktörler de veri gazeteciliği-
nin gelişimi ve yaygınlık kazanması üzerinde olumsuz etkiye 
neden olmaktadır” (Narin, Ayaz, Fırat, ve Fırat, 2017, s. 231). 
Hız ve sıklıktan kaynaklı olarak, günümüzde bir gazetenin 
web sitesinde günde ortalama 400 haberin yayınlandığını 
görebilmekteyiz. Bu haberlerin ne kadarı okuyucunun işine 
yarayacak haberdir? Bu haberlerin enformasyon içeriği ne-
dir? Hangi haber gerçektir? Dijital teknolojilerin habercilikte 
yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, haber kuruluşları ve 
gazeteciler enformasyon içeriğini zenginleştirmek anlamında 
teknolojiden nasıl yararlanıyorlar? Bir haberin doğruluğunu 
nasıl teyit ediyorlar? Günümüzde, duyduğumuz bir haberin 
doğruluğunu teyit edebilmek, önemini çok ciddi bir şekilde 
hissettirmektedir. Twitter’da bir klasik haline gelmiş olan “ar-
kadaşlar, bu kesin bilgi/teyitli bilgi yayalım” mesajı bu hisse 
tercüman olarak popülerleşmiştir. İşte burada, çok fazla sa-
yıda yanıltıcı haber arasında kaybolmamak için teyit meka-
nizmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, gazete-
cinin karmaşık bir durum yaratan pek çok çeldiren arasından 
“veriye” erişip onu bir haber formatında okuyucusuna veya 
izleyicisine “enformasyon” olarak ulaştırması söz konusudur. 
Böylece “bilgilendirme” görevini yerine getirebilmiş olacak-
tır. Günümüzde “veri haberciliği” veya “veri gazeteciliği” 
olarak tanımlanan gazeteciliğin ayırt edici özelliği, veri gör-
selleştirme ve analiz araçları ve arşivleme sistemleri sayesin-
de, biriken dijital veriden azami oranda faydalanarak haber-
cilik yapılmasıdır (Appelgren ve Nygren, 2014, s. 394-396).

Veri haberciliğinde, veriden bilgiye doğru giden bu sü-
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reçte kullanılan yöntem ise veri bilimi olarak tanımlanabilir. 
Veri bilimi, gerçekleşen olayla ilgili ham verinin toplanması, 
verinin işlenerek (düzenlenerek, temizlenerek) keşifsel veri 
analizlerinin yapılması, algoritmalar ve modeller oluşturula-
rak bulguların raporlaştırılması ve görselleştirilmesi ve oku-
yucunun/izleyicinin kararına sunulması aşamalarından oluşur. 
Yaşanan bu teknolojik değişim ve dönüşümler gazeteciliğin 
niteliklerini de etkilemekte, çekirdek becerilerin yeni tekno-
lojiler çerçevesinde yeniden ele alınması ihtiyacını doğur-
maktadır. Bu durum gazetecinin sahip olması gereken yetiler 
hakkında yeniden düşünmemizi gerekli kılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı habercilerin mevcut teknolojiler ko-
nusunda ne kadar bilgi sahibi olduğunu, bunları ne kadar kul-
lanabildiklerini ve bu teknolojilerin habercilik süreçlerini ve iş 
yapış şekillerini ne kadar etkilediğini anlamaktır. Veri haber-
ciliği yapan gazetecilerin, araştırdıkları olayları haberleştirme 
sürecinde yeni medyayı ne oranda ve nasıl kullandıkları hak-
kındaki görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında; 
dijital çağda, haber üretim ve paylaşım sürecinde gazeteciler 
ne tür teknolojik araçlardan yararlanmaktadırlar? Gazeteciler 
temel düzeyde de olsa yazılım, algoritma ve kod bilgisine 
sahip olmalı mıdır? Veri haberciliği teyit amaçlı yapılabilir mi? 
ve benzeri sorulara cevap aranmıştır. 

Haber Edinmede Teknolojiden Yararlanmanın Artan 
Önemi

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile gazetecilik mesle-
ği ve uygulamalarında çeşitli dönüşümler yaşanmış, bu dö-
nüşümlerin gazeteciliğin niteliklerini etkilemesi ile çekirdek 
becerilerin yeni teknolojiler çerçevesinde yeniden ele alın-
ması ihtiyacını doğurmuştur. Yaşanan bu dönüşümle beraber 
geleneksel üretim biçimlerinin yerini veri haberciliği olarak 
tanımlanan veri analizi, programlama ve görselleştirme tek-
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nikleri ile üretilen içerikler almıştır. Bu durum gazetecilerin 
sahip olması gereken yetiler hakkında yeniden düşünmemizi 
gerekli kılmıştır. 

Çalışmamız çerçevesinde gazetecilerin yeni iletişim or-
tamları ile olan bağlarını, diğer bir deyişle teknolojiye dayalı 
veri haberciliği çalışma sistemini konuyla ilgili literatürden de 
hareketle şu üç başlık altında toplamak mümkündür (Ahmad, 
2010, s. 147-149; Appelgren ve Nygren, 2014, s. 403-404; 
Hammond, 2017, s. 409; Karlsen ve Stavelin, 2014, s. 34-36; 
Lewis ve Westlund, 2015, s. 458-461). 

1. Teknolojik Yazılım, Donanım ve Ağların Kullanımı: 
Cep telefonu, Drone vb. kullanarak fotoğraf, video çekebil-
me (Bu konularda gazetecilere yönelik eğitimler yapılmaya 
başlamıştır) ve büyük veriden yararlanma. Arama motorları, 
çeviri programları, veri analizi yazılımları, veri görselleştir-
me yazılımları, programlama dilleri (R, Python vb.) kullanımı 
(Demirel, 2019; Royal, 2012, s. 16), belirli enformasyonları 
kullanarak haber yazan makine öğrenmesine dayalı olarak 
çalışan yazılımlar ve en az bunlar kadar önemli olan haber-
lerin öncenden belirlenmiş anahtar kelimelerle filtre edilerek 
sunulması veya yayınlanmasının engellenmesiyle birlikte (Di-
akopoulos, 2015: s. 402) (Ör: Basın-İlan Kurumunun yapay 
zekâ uygulaması). Sanal ağ toplukları olan mikroblog, görsel 
ve işitsel ağlar (Youtube, Instagram) ve profesyonel sosyal 
ağlardan kaynak bulmak, haber üretmek ve raporlama yap-
mak için yararlanılmasını da içermektedir.

2. Teknolojik Ortamların Haber Ortamı Olarak Değerlen-
dirilmesi: Sosyal medyanın gazete ve gazeteciler tarafından 
haber alınması ve haber yayılması amacıyla kullanılması, yurt-
taş gazeteciliği bağlamında gazete, radyo, TV kanalı ve ha-
ber ajansları ve internet gazetelerinin “WhatsApp İhbar Hat-
tı” kullanması (haberdairesi.com, 2019; neoldu.com, 2018; 
Uygun, ty.), dijitalleşme sonucunda dönüşen gazeteciliğin bir 
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formu olan blog gazeteciliği (Messner, Linke, & Eford, 2012, 
s. 75-76), mobil cihazların gelişimi ile birlikte daha az mali-
yetli, daha pratik, daha hızlı haber yapımına olanak sağla-
yan mobil haberciliğin gelişimi, gazetecilik ve mühendislik 
çalışma alanlarının yakınlaşması sonucu ortaya çıkan robot 
gazetecilik gibi konuları bu başlık altında değerlendirmek 
mümkündür.

3. Etik Uygulamalarda Teknolojiden Faydalanma: Teyit, 
kontrol vb. gibi işlemler için teknolojiden faydalanılması 
amacıyla metinsel, görsel ve işitsel arşiv oluşturularak gerek-
tiğinde özellikle etik açıdan politik iddiaların ve söylemlerin 
karşılaştırılması (journo.com.tr, 2016), gazetecilik mesleği il-
keleri (Lewis ve Westlund, 2015, s. 459) gibi konuları bu baş-
lık altında toplamak mümkündür.

Veri Bilimi ve Veri Haberciliği 
Hepimizin bildiği gibi, gazeteci gerçeğin ortaya çıkarıl-

ması için araştırma yapar ve bulgularını yayınlar. Yukarıda üç 
başlık altında toplamaya çalıştığımız gazeteci-teknoloji ilişki-
sinin odağında veri kavramı bulunmaktadır. Veri, Latinceden 
gelen anlamıyla verilmiş, verili (şey) demektir. Bu anlamda 
gazeteci de veriden enformasyon elde etmeye çalışan bir 
araştırmacı olarak tanımlanabilir. 

Keleher ve Tierney, veri bilimini “büyük veri kümelerinden 
açık olmayan ve kullanışlı kalıplar çıkarmak için bir dizi ilkeyi, 
problem tanımını, algoritmayı ve süreci içeren” bir çalışma 
alanı olarak ifade ederler. Veri bilimi diğer disiplinlerle or-
tak özelliklere sahip bir alandır. Makine öğrenmesi ve veri 
madenciliği gibi alanlarda geliştirilen pek çok yöntem veri 
biliminde de kullanılmaktadır. Hatta bazen veri bilimi, maki-
ne öğrenmesi ve veri madenciliği terimlerinin birbirleri yeri-
ne kullanıldığına da rastlanılır. Fakat veri biliminin kapsamı 
daha geniştir. Makine öğrenmesi verilerden desen çıkarmak 
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için kullanılan algoritmaların tasarımına, veri madenciliği de 
verileri yapısal hale getirmek ve yapısal verilerin analizi ile 
ilgilenirken veri bilimi, bu düşüncelerin tümünü dikkate alır, 
büyük yapılandırılmamış veri setlerini depolamak ve işlemek 
için büyük veri teknolojilerinin kullanılması ve veri etiği ve 
düzenlemeyle ilgili sorular hep veri biliminin konuları arasın-
da yer alır (Kelleher ve Tierney, 2018, s. 1-2). Veri gazete-
ciliğinde veri bilimi araçlarından olan veri görselleştirme ve 
analiz araçlarının kullanımına şahit olmaktayız. 

Karar verme süreçlerinde işletmecilikte ve mühendislikte 
verilerin yapısal hale getirilmesi, depolanması ve işlenmesini 
kapsayan ve bilişim sistemleri olarak tarif ettiğimiz teknoloji-
lerin ve süreçlerin geliştirilip kullanılması, Cindy Royal’a göre, 
son yıllarda gazetelerin haber odalarında da gerçekleşmek-
tedir (Royal, 2012, s. 5-6). Öte yandan, günümüzde iletişim 
kurma ve haber alma/verme, sayısız kanaldan çok yoğun veri 
akışının söz konusu olduğu bir ortamda gerçekleşmektedir. 
Veri yığınları arasından veriyi ayıklamak, gürültüsüz, temiz 
veriyi elde ederek düzenleyip analiz edip faydalı ve anlaşılır 
hale getirmek habercilerin veya daha genel ifade edersek 
iletişimcilerin en temel sorunlarından birisidir. 

Bu bağlamda, özellikle medya sektöründe iletişim süreç-
lerinde oluşan verilerin yapısal hale getirilmesi, depolanması 
ve işlenmesini kapsayan bilişim sistemleri de “iletişim en-
formatiği” başlığı kapsamında değerlendirilmektedir. Diğer 
bir deyişle, işletmecilerin ve mühendislerin veriler üzerinde 
yaptıkları çalışmaların bir benzerini iletişime konu olan ve-
riler üzerinde de yapma ihtiyacı söz konusudur. Çünkü artık 
insanlar arasında iletişime konu olan veriler de “büyük veri” 
(Hammond, 2017, s. 409; Lewis ve Westlund, 2015, s. 449-
451) kapsamına girmektedir. Özellikle sosyal medya üzerin-
de oluşan veri, günümüzde hem devleti yönetenlerin hem 
ürün ve hizmet üreten şirketlerin hem de bunları “pazarlayan 
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reklam ve medya sektörlerinin” (Lewis ve Westlund, 2015, s. 
450) ilgisini çekmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her 
alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da çeşitli değişim ve 
dönüşümlere sebep olmuştur. Temeli ham verinin işlenmesi 
ve okuyucuya ulaştırılması olan bu yeni gazetecilik anlayışı, 
sızdırılan “Wikileaks Belgeleri” ile alevlenmiş, 2016 yılında 
“Panama Belgeleri”nin sızması ile de farklı bir boyuta taşın-
mıştır. Bu bağlamda, veri haberciliği, birbirinden bağımsız ve-
rilerden istatistik, infografik ve etkileşimli veri görselleştirme 
teknikleri ile haber öyküsü oluşturma olarak tanımlanmakta-
dır (Howard, 2014, s. 4). Diğer bir deyişle, haberin sayılar-
la anlatılması, sayılardan haber bulunması ve veriye kaynak 
olarak yaklaşılmasıdır (Dağ, 2015, s. 2).  Missouri Gazetecilik 
Okulu’ndan Profesör David Herzog ise veri gazetecisini şu 
şekilde tanımlamaktadır (Akt: Howard, 2014, s. 5).

“Bir veri gazetecisi günlük şiddet verilerini web tabanlı 
elektronik tabloda inceleyen bir polis muhabiri olabilir, şe-
hir haberleri hazırlayan bilgisayar destekli çalışan bir muhabir 
olabilir ya da televizyonda araştırma bölümünden sorumlu 
bir yapımcı, gazeteciler için analiz aracı uygulaması geliştiren 
yazılımcı gazeteci olabilir” 

Veri gazeteciliği temelde dört adımdan oluşmaktadır (Çe-
lik, 2019, s. 263):

1. Veri Toplama
2. Veri Filtreleme / Temizleme
3. Analiz ve Görselleştirme
4. Hikayeleştirme
Veri gazetecilerden yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanarak verileri toplaması bu verileri analiz ederek haberi 
görselleştirmeleri ve böylece haberin güçlendirilerek hikaye-
leştirmeleri beklenmektedir. Öte yandan, veri haberciliğinin 
haber odalarında kullanımı ile ilgili iki farklı anlayıştan bahset-
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mek mümkündür. Bunlardan ilki gazetecilerin temel düzeyde 
de olsa yazılım, algoritma ve kod bilgisine sahip olması gerek-
tiği düşüncesidir. Yurdigül ve Yüksel’in yaygın haber kanalları 
ve gazetelerin haber çalışanlarıyla yüz yüze anket ve mülakat 
yöntemleri kullanarak yapmış olduğu araştırma sonucu da 
bu anlayışı desteklemektedir. Araştırma sonucuna göre yeni 
medya habercinin iş yükünü ağırlaştırmaktadır. Bu durum ha-
bercinin özellikle teknoloji alanında yeni beceriler kazanması 
yükümlülüğünü getirmiştir (Yurdigül ve Yüksel, 2012, s. 158). 
Dumanlı Kürkçü (2018) de gazetecilerin ileride mesleklerini 
idame ettirebilmelerinin kodlama başta olmak üzere bilişim 
teknolojilerinin olanaklarını etkin kullanabilmelerine bağla-
maktadır (Kürkçü, 2018, s. 101). Aynı görüşte olan bir diğer 
araştırmacı Dağ (2015), bu yeni teknolojileri kullanabilmek 
için gazetecilerin becerilerini geliştirmek zorunda olduklarını 
düşünmektedir (Dağ, 2015, s. 1). Diğer görüş ise, sektördeki 
gazetecilerin, kısa vadede teknik donanımlarını yeterli sevi-
yeye getiremeyeceği varsayımından hareketle, farklı meslek 
kolları ile koordinasyon ve iş birliğini önermektedir (Beak, 
Liebowitz ve Lewis, 2000, Mora, 2012 ; Royal, 2012, s. 11).s

Yöntem
Bu çalışmanın özgün değeri, gazetecilik alanında yaşa-

nan dönüşümün veri bilimi bağlamında (Lewis ve Westlund, 
2015, s. 450) önerdiğimiz üç boyutta incelenecek olması ve 
bir model önerisinde bulunmasıdır. Bunlar etik uygulamalar-
da teknolojiden yararlanma, teknolojik yazılım, donanım ve 
ağların kullanımı ve teknolojik ortamların haber ortamı ola-
rak değerlendirilmesi boyutlarıdır. Bu bağlamda çalışmanın 
amacı, habercilerin mevcut teknolojiler konusunda ne kadar 
bilgi sahibi olduğu, bunları ne kadar kullanabildikleri ve bu 
teknolojilerin habercilik süreçlerini ve iş yapış şekillerini ne 
kadar etkilediğini anlamaktır.
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Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Maxwell, Qualitative Research Design: An Interactive Appro-
ach başlıklı kitabında çalışmaya katılanların, dâhil oldukları 
veya katıldıkları olayların, durumların, deneyimlerin ve ey-
lemlerin anlamını ve içinde hareket ettikleri belirli bağlamları 
ve bu bağlamın eylemleri üzerindeki etkisini kavraması; olay-
ların ve eylemlerin gerçekleşme sürecinin anlaşılması, bek-
lenmeyen olayların ve etkilerin tanımlanması ve bunlarla ilgili 
yeni, “gömülü” teorilerin üretilmesi ve son olarak nedensel 
açıklamalar geliştirebilmek için nitel araştırmanın en uygun 
yöntem olduğunu belirtmektedir (Maxwell, 2013, s. 40-41). 

Bu çerçevede haberciler ile yüz yüze görüşme yapmanın, 
belirli bir ortak zaman ayırarak randevu ayarlamanın zorluğu 
nedeniyle ve onların uygun oldukları daha geniş bir zaman 
diliminde soruları cevaplayabilmelerini sağlamak amacıyla 
çevrimiçi soru formları üzerinden cevaplar toplanmış ve nitel 
analizlerde kullanılan Nvivo 12 Plus programı ile analiz edil-
miştir (Güler, Halıcıoğlu ve Taşgın, 2013, s. 45). 

Araştırmada nicel araştırmalara kıyasla çok küçük örnekle-
min kullanıldığı olasılıklı olmayan (amaca yönelik) örnekleme 
metodu kullanılmıştır. Bu tür araştırmalar 5 ile 50 arası sınırlı 
sayıda katılımcının yer aldığı çalışmalardır (Güler, Halıcıoğlu 
ve Taşgın, 2013, s. 46). Profilinde gazeteci veya “journalist” 
yazan Twitter kullanıcıları araştırmanın evreni olarak belirlen-
miştir. Twitter gazeteciler tarafından “ilişkiler kurmak”, “ka-
muoyunu takip etmek” ve “hikâyeler bulmak ve oluşturmak” 
amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Gaab, 2016). Twit-
ter’ın kendi Medya hesabında (media.twitter.com) yayınla-
nan yazısında Jennifer Hollett bu konuda şöyle demektedir 
(Hollett, 2018):

“Muhabirler bağlantıları tweetlemekten daha fazlasını ya-
pabilir. […] Bununla birlikte, geleneksel bir TV yayını veya 
gazete makalesinin aksine, halk doğrudan Twitter’daki ga-
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zetecilere cevap vererek bir hikâyede aktif bir rol alabilir. İn-
sanların, onlarla etkileşime geçmek isteyen gazetecilere ya-
nıt vererek, yeniden tweetleyerek, soruları yanıtlayarak veya 
haber ipuçlarını talep ederek cevap vermeleri daha olasıdır. 
Bu da bir muhabirin takipçilerini arttırır ve gazetecinin çalış-
malarına daha fazla ilgi ve güven getirir”.

Vis’e göre, Twitter ortamı, “genellikle güncel gerçekliğe 
bağlı olan, ancak kesin bir akış sırası olmayan haber, bilgi ve 
yorumların bir karışımını sunar. [Bu nedenle] Twitter’ın gaze-
tecilikteki rolü ve potansiyeli […] hızla büyüyen bir araştırma 
alanıdır” (Vis, 2013, s. 29). Jeremy Littau ve Mi Rosie Jahng’a 
göre ise; “Twitter kullanıcı profili, kullanıcıların bu kaynak-
tan gelen bilgilere güvenip güvenmeyeceğine karar vermek 
amacıyla bir muhabirin geçmişi hakkında hızlı kararlar verme-
lerini sağlayan profesyonel veya kişisel bilgiler (“sosyal ipu-
cu” olarak bilinir) sağlayabilir” (Littau ve Jahng, ty). David’e 
göre de “Twitter genellikle güncel olaylara ayak uydurmak 
ve onları anında tweetlemek için bir araç olarak kullanılır ve 
bu da kitlenin neredeyse anında yanıt vermesini sağlar” (Da-
vid, 2010, s. 93). 

Bu bağlamda 22-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ör-
neklemi belirlemek üzere Twitter üzerinde herkese açık pro-
fili bulunan ve kişisel bilgiler bölümünde “gazeteci” veya 
“journalist” ibaresi bulunan kişisel hesaplar aranmıştır. Bu 
özelliklere sahip hesaplardan sadece 89 kişinin Twitter bi-
yografisinde e-posta adresleri tespit edilebilmiş ve hepsine 
araştırmaya katılmaları için davet mektubu gönderilmiştir. 
Bunlardan toplam 13 gazeteci araştırmaya katılmayı kabul 
etmiştir. Araştırma, 1-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında ger-
çekleştirilmiştir. 

Örneklem, Türkiye’de yaygın haber kanallarında görev ya-
pan, haber yapım sürecinde yer alan kişiler ve “freelance” 
olarak çalışan gazetecilerden oluşmaktadır. Bu örneklemin 
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seçilmesindeki amaç, doğrudan gazetecilik mesleğini icra 
eden kişilere ulaşmak ve veriyi birinci elden toplamaktır. 

Araştırmada nitel veri toplama aracı olan yarı yapılandırıl-
mış görüşme metodu esas alınmıştır. Bununla birlikte, aşağı-
daki bölümde detaylı açıklandığı gibi katılımcılarla yüz yüze 
görüşme mümkün olmadığından anket yöntemine yakın bir 
veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların demografik 
verilerini toplamak için 7 adet kapalı uçlu soru, veri haberci-
liği hakkında görüşlerini almak için ise 12 adet açık uçlu soru 
sorulmuştur. 

Her ne kadar yarı yapılandırılmış görüşme metodunda 
görüşülen kişilerden gelen cevaplara göre yeni sorular sor-
mak veya sorularda değişikliğe gitmek (Güler, Halıcıoğlu ve 
Taşgın, 2013, s. 113) mümkün olsa da yoğun çalışma tempo-
ları nedeniyle gazeteciler ile yüz yüze görüşme ayarlayabil-
menin zorluğundan dolayı soruların e-posta yoluyla gönderi-
lerek cevap alınması yolu tercih edilmiştir. Bu sebeple verilen 
cevaplara göre sorularda değişiklik veya yeni soru sormak 
mümkün olmamıştır. Görüşme soruları Google Forms orta-
mında hazırlanmış ve cevaplar elektronik ortamda toplanmış-
tır. Böyle bir yöntemin kullanılmasının yüz yüze görüşmeye 
göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Avantajların-
dan birincisi, katılımcıların uygun oldukları zaman ve ortam-
da soruları cevaplayabilmeleridir. Böylece, zaman ve mekân 
sınırları ortadan kalkmış olur. Diğer bir avantaj, katılımcılar 
cevapları göndermeden önce üzerinde istedikleri gibi ve is-
tedikleri kadar değişiklik yapabilirler. Üçüncü bir avantaj ise, 
yüz yüze görüşmede katılımcıların verdiği cevapların video 
ve/veya ses kaydının yapılması ve sonra bu kayıtların trans-
kripsiyonunun hazırlanması gerekmekteyken, elektronik or-
tamlarda cevaplanan sorular katılımcı tarafından yazıldığı için 
verilerin düzenlenmesi sürecinin çok kısalmış olmasıdır. Veri 
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toplama yönteminin en önemli dezavantajı ise, görüşmeler 
yüz yüze gerçekleşmediği için ortaya çıkabilecek soruların 
anlaşılamaması veya yanlış anlaşılması gibi durumlarda mü-
dahale edilip düzeltme yapılamamasıdır. İkinci bir dezavantaj 
ise, yüz yüze görüşme yapılmadığı için katılımcıların jest ve 
mimikler gibi sözel olmayan iletişimlerini değerlendirmenin 
mümkün olmamasıdır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2013, s. 136). 

Araştırmanın Modeli
Şekil 1’de veri habercileri için önerdiğimiz bir çalışma siste-
mi modeli yer almaktadır.

Şekil 1. Veri Haberciliği Çalışma Sistemi Modeli Önerisi

Bu sistemde habercilerin öncelikle kendi altyapıları ile il-
gili yapmaları veya sahip olmaları beklenen bilgi birikimi ve 
becerileri yer almaktadır (A). Buna bağlı olarak habercilerin 
sosyal medyayı kullanım becerisi dediğimiz sosyal medya ve 
internet üzerindeki enformasyon kaynaklarına ulaşım beceri-
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si ve bu tür kaynakların varlığının farkında olma durumu, veri 
haberciliğinde önemli bir unsurdur (B). Sistemin son bölü-
münde ise kamuoyuyla paylaşılacak haberin temel habercilik 
ilkeleri gereği olarak teyit edilmesi süreci yer alır (C). Bu aşa-
mada, önceki iki aşamada sahip olunan birikim ve becerinin 
kullanılması söz konusudur. Teyidin başarısı bunlara sıkı sıkıya 
bağlıdır. Haberin başarısı ise teyidin başarısına önemli ölçü-
de bağlı olduğuna göre denilebilir ki, günümüzde teknolojik 
bilgi birikimi ve sosyal medya kullanımı becerisi haberciler 
için kritik bir öneme sahiptir. Haberlerin teknoloji sayesinde 
zamansal ve mekânsal olarak çok hızlı ve çok yaygın bir şekil-
de paylaşıldığı günümüzde bu habercilerin böyle bir sistem 
çerçevesinde kendilerini güncellemeleri, diğer bir deyişle 
gelişmeleri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Araş-
tırmadaki hipotezler ve sorular da bu düşünceden hareket 
ederek oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda Veri Haberciliği 
Çalışma Sistemi Modelinin alt boyutlarını oluşturan Altyapı, 
Sosyal Medya ve Teyit ile ilgili soru başlıkları yer almaktadır. 

Tablo 1. Veri Haberciliği Çalışma Sistemi Alt Boyutları ile ilgili soru 
başlıkları

Altyapı Sosyal Medya Teyit

Eğitim Haber toplamak amaçlı Hız/doğruluk ikilemi

Uzmanlık Güvenilir haber kaynağı 
olması

Veri gazeteciliği 
amacıyla teyit

Teknolojik 
araç kullanımı

Teyit için kullanım Teyit ortamları

Analiz araçları 
bilgisi

Etik standartları Kamusal açık veri 
anlayışı
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Araştırma Soruları ve Hipotezler 
Bu araştırma veri haberciliği yapan gazetecilerin, araştır-

dıkları olayları haberleştirme sürecinde veri bilimi yöntemini 
ve yeni iletişim teknolojilerine adaptasyonlarını ve bu tek-
nolojik değişim ve dönüşümlerin, mesleğin geleceğine nasıl 
bir yön verebileceği hakkındaki görüşlerini değerlendirmek 
amacındadır. Çalışmanın merkezinde gazetecilik mesleğini 
icra edenlerin teknolojik altyapı ve becerilerini ne kadar kul-
landığı sorusu yer almaktadır. 

Hipotezler
Araştırmada yer alan hipotezler şunlardır: Veri gazetecile-

rinin sahip olduğu teknolojik bilgi birikimi, teknoloji kullanım 
becerisine olumlu katkı sağlar. Veri gazetecileri sosyal med-
yayı kullanır. Gazetecilerin eğitim geçmişinden gelen bilgi 
birikimi (yazılım, algoritma ve kod bilgisi) teknoloji kullanım 
becerisine katkı sağlar. Veri gazetecileri haberi teyit etmek 
için teknolojiden faydalanır. Sosyal medya kullanım becerisi 
haberlerin teyidine olumlu katkı sağlar. Bu kapsamda şu so-
rulara cevap aranmıştır:

Veri haberciliği altyapısı ile ilgili sorular
	Veri haberciliği yapabilmek için sahip olduğunuz eğitimin 

yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 
	Verileri toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek hala bü-

yük oranda uzmanlaşmış bir beceri olarak görülüyor. Size 
göre haber odalarında Veri haberciliğini bilen gazeteciler 
mi yer almalı yoksa farklı meslek kollarından uzmanlar ile 
koordineli iş birliği mi yapılmalıdır? 

	Haber içeriğini zenginleştirmek anlamında teknolojiden 
nasıl faydalanıyorsunuz? Kullanmış olduğunuz teknoloji 
(bloglar, mikrobloglar, Youtube, LinkedIn gibi) ve yazı-
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lımlar (robot gazetecilik uygulamaları, veri görselleştirme 
araçları, drone, WhatsApp, arama motorları, çeviri prog-
ramları gibi) nelerdir? 

	Gazetecilik yaparken yazılım, algoritma, istatistik ve kod-
lama (R, Python gibi) bilgisine ihtiyaç duyuyor musunuz? 
Bu konularda mevcut beceriniz yeterli mi?

Sosyal medya ile ilgili sorular
	Bir gazeteci olarak sosyal medya araçlarını haber toplama 

sürecinizde kullanıyor musunuz? Örneklendirir misiniz?
	Sizce sosyal medya platformları güvenilebilir haber kay-

nağı olarak görülebilir mi? Bir gazeteci Sosyal medyada 
kişisel görüşlerini paylaşmalı veya paylaşmamalı mıdır?

	Bir gazeteci olarak sosyal medya araçlarını haber teyit sü-
recinizde kullanıyor musunuz? Örneklendirir misiniz?

	Sizce sosyal medya aracılığı ile toplanan enformasyon için 
hangi etik standartlar uygulanmalı?

Haberin teyit edilmesi ile ilgili sorular
	Enformasyonun bu kadar hızlı aktığı günümüzde sizce hız-

lı haber vermek mi yoksa doğru haber vermek mi önemli-
dir? 

	Veri haberciliği teyit amaçlı olarak da yapılabilir mi? Bu-
nunla ilgili örnekleriniz var mı?

	Sosyal medya aracılığıyla elde edilen haberleri teyit et-
mek için kullanmış olduğunuz teknoloji ve platformlar 
(web arşivleri, teyit siteleri, sızıntı siteleri gibi) nelerdir?

	Kamu kurum ve kuruluşlarının (TÜİK, Ticaret Odaları, Bor-
salar gibi) açık veri anlayışına geçmesi (kamuya paylaşıma 
açık, güvenilir, zamanında ve eksiksiz veri sağlama) haber-
lerin teyidi açısından yeterli midir?



284

Bulgular
Toplanan nitel verilerin analizi Nvivo 12 Plus ile gerçek-

leştirilmiş, demografik veriler ile ilgili tanımsal istatistikler ise 
Google Forms üzerinden elde edilmiştir. 

Betimsel Bulgular
Araştırmanın örne5klemini oluşturan katılımcılara ilişkin 

betimsel bulgulara aşağıda yer verilmiştir. Katılımcıların cin-
siyet dağılımına baktığımızda 4 kişi kadın, 9 kişi erkektir. Bu 
kişilerin yaş dağılımına baktığımızda ise çoğunluğun 25-31 
yaş aralığında olduğu görülmektedir. 45 yaşından büyük 2 
kişi mevcuttur. Diğer yaş gruplarında ise katılımcı sayıları eşit-
tir. Katılımcıların tamamı Lisans ve Lisansüstü eğitime sahip-
tir. 4 kişi Gazetecilik/İletişim alanında eğitim almıştır. 7 kişi 
13 yıl ve üzeri, 4 kişi 4-6 yıldır, 2 kişi ise 7-9 yıldır gazetecilik 
mesleğini icra etmekte; 9 kişi bir medya kuruluşunda, 4 kişi 
ise “freelance” olarak çalışmaktadır.

Altyapı Bazında Bulgular
Eğitim

Katılımcılara yöneltilen “Veri haberciliği yapabilmek için 
sahip olduğunuz eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musu-
nuz?” sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu “Hayır” yanı-
tını vermiştir. 3 numaralı katılımcı “Türkiye’deki birçok Üniver-
sitede hâlâ Veri haberciliğiyle ilgili bir ders bulunmamakta. 
Pratikte yaptığım çalışmalarda kullandığım teknikleri daha 
çok şahsi araştırmalarım ile öğrendim diyebilirim” derken 
4 numaralı katılımcı da bu düşünceyi destekleyen şu ifade-
yi kullanmıştır: “Okuduğum okullarda almış olduğum eğitim 
Veri haberciliği için yeterli değildi. Ancak daha sonra bu ala-
nın genişlemesiyle birlikte çok sayıda çevrimiçi eğitim imkâ-
nının ortaya çıkmasıyla, bazı kurslara katılıp sertifika aldım. 
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Bu katıldığım kursların tamamı İngilizceydi. Açıkçası Türkçe 
bu alanda yeterli kaynak var mı, çok emin değilim. Ayrıca 
çalıştığım kurumun Veri haberciliği birimi var ve oranın sun-
duğu imkânlardan da faydalanıyorum”.

Uzmanlık
Katılımcılara yöneltilen “Verileri toplamak, analiz etmek 

ve görselleştirmek hala büyük oranda uzmanlaşmış bir be-
ceri olarak görülüyor. Size göre haber odalarında Veri ha-
berciliğini bilen gazeteciler mi yer almalı yoksa farklı meslek 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik 
Özellikleri

Katılımcıların 
Özellikleri

Sayı Yüzde

Cinsiyet Kadın 4 31

Erkek 9 69

Yaş 25-31 5 39

32-38 3 23

39-45 3 23

45’ten büyük 2 15

Eğitim Durumu Lisans 8 61,5

Lisansüstü 5 38,5

Eğitim Alınan Bölüm Gazetecilik / İletişim 4 31

Diğer 9 69

Mesleki Deneyim 4-6 yıl 4 31

7-9 yıl 2 15

13 yıl ve üzeri 7 54

Çalışma Şekli Bir medya 
kuruluşunda

9 69

“Freelance” 4 31
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kollarından uzmanlar ile koordineli iş birliği mi yapılmalıdır?” 
sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu Veri haberciliği-
ni bilen gazetecilerin yer alması gerektiğini düşündüklerini 
belirtmişlerdir. 3 numaralı katılımcı bu konudaki düşüncesini 
“Dijital basının, gazeteciliği gün geçtikçe daha da domine 
edeceğini de öngörerek, yeni nesil gazetecilerin Veri haber-
ciliğine daha çok ağırlık vermesi gerekiyor. Her gazeteci en 
azından birkaç yazılım dilini temel düzeyde bilmeli diye dü-
şünüyorum (HTML, CSS, Javascript, Python vb.)” şeklinde 
ifade etmiştir. Çoğunluğun bu şekilde düşünmesine rağmen 
katılımcılardan bazıları ise iş birliği yapılması gerektiğini fakat 
bunun Ülkemizde ekonomik olarak mümkün olmadığını dü-
şünmektedir. 2 numaralı katılımcı bu durumu şu şekilde özet-
lemiştir: “Farklı meslek kollarından uzmanlar istihdam etmek 
elbette ki daha profesyonel işlerin doğmasına olanak tanıya-
caktır. Fakat Türkiye örneğinden yola çıkarsak, bunun ekono-
mik getirisi de günümüz medya düzeni ve medyaya yönelik 
baskı sebebiyle kuruluşlar için büyük olacaktır. Bu yüzden ne 
yazık ki bu seçenek biraz ütopik gözüküyor”.

Teknolojik Araç Kullanımı
Katılımcılara yöneltilen “Haber içeriğini zenginleştirmek 

anlamında teknolojiden nasıl faydalanıyorsunuz? Kullanmış 
olduğunuz teknoloji (bloglar, mikrobloglar, Youtube, Linke-
dIn gibi) ve yazılımlar (robot gazetecilik uygulamaları, veri 
görselleştirme araçları, drone, whatsapp, arama motorla-
rı, çeviri programları gibi) nelerdir?” sorusuna katılımcıların 
büyük çoğunluğu teknolojiyi kullandıklarını söylemişlerdir. 
Katılımcıların çoğunlukla Youtube, WhatsApp ve LinkedIn 
kullandıklarını görülmektedir. 8 numaralı katılımcı teknoloji-
nin sağladığı yararlardan bahsederken bir taraftan da sosyal 
medyada oluşan bilgi kirliliğinin zararlarından da bahsetmiş-
tir: 
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“Haber içeriğini zenginleştirmek için habere konu olan 
taraflar ile temasa geçerim. Yani teknolojinin bizlere sağla-
dığı en büyük icatlardan biri olan telefon ile ya da yüz yüze. 
Gelelim sosyal medyanın nimetlerine. Medyatik ya da ka-
muoyu tarafından takip edilen kişilerin açıklamalarını, düşün-
celerini takip edip faydalanıyoruz. Ne yazık ki, bilgi kirliliği 
nedeniyle ya da fake isimlerle açılan sosyal paylaşımların 
zararlarını da görüyoruz. Haberleşmek çağımızın bir gerçeği. 
Çalıştığım kurumda yöneticiyim. İzinli günümde bile What-
sApp üzerinden servisimi yönetebiliyorum. Örneğin hatala-
rın önüne geçebilmek için sayfa kontrollerini WhatsApp’ta 
kurduğumuz grup üzerinden gerçekleştirebiliyor izinli arka-
daşlarımız ile ortak çalışma grubu bile yapabiliyoruz. Blogları 
takip etmeye zaman bulamıyorum. Youtube ise günümüzün 
gerçeği”. 

Kullanılan diğer teknoloji ve yazılımlar arasında drone, 
excel ve çeşitli programlama dilleri de yer almaktadır. 2 nu-
maralı katılımcı veri görselleştirmek için kullandığı yazılım ve 
programlama dillerini şu şekilde belirtmiştir: “Şahsen mesa-
imde birçok veri görselleştirme pratiği yapmaktayım. Bunun 
için Flourish, Infogram, Canva gibi veri görselleştirme araç-
ları ve Python dilini kullanıyorum”. 3 numaralı katılımcı ise 
“Sosyal medya platformlarının tamamı (Twitter, Facebook, 
Youtube, Tiktok vs), LinkedIn ve LinkedIn Learning, DSLR ka-
mera, drone, gimble, python, çalıştığım kurumun geliştirdiği 
bir dizi yazılımları (content management system, data analy-
sis tools, analytics vb.)” kullandığını belirtmiştir. Literatür bö-
lümünde gazetecinin veriden enformasyon elde etmeye çalı-
şan bir araştırmacı olarak tanımlanabildiğinden bahsetmiştik. 
Bu bağlamda 3 numaralı katılımcının söyledikleri bu ifadeyi 
destekler niteliktedir. “SPSS yazılımı ile analizleri gerçekleş-
tirmekteyiz. Buna ek olarak sosyal medya platformları, arama 
motorları ve çeviri programlarına da ihtiyaç olmakta”.
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Analiz Araçları Bilgisi
Katılımcılara yöneltilen “Gazetecilik yaparken yazılım, al-

goritma, istatistik ve kodlama (R, Python gibi) bilgisine ihti-
yaç duyuyor musunuz? Bu konularda mevcut beceriniz yeter-
li mi?” sorusuna 9 katılımcı ihtiyaç duyduğunu 4 katılımcı ise 
ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. İhtiyaç duyan katılımcıdan 
sadece 6’sı temel düzeyde de olsa bildiklerini ve kendilerini 
geliştirmek için online kurslar aldıklarını belirtmiştir. 2 numa-
ralı katılımcı “Her haber için söz konusu olmasa da yoğun 
veri içeren haberlerde kodlama bilgileri işime yarayabiliyor, 
görselleştirme ve veri ayıklama için. Temel düzeyde Python 
biliyorum ve geliştirmek için çevrimiçi eğitim alıyorum (You-
Tube videoları, Udemy kursları vb.)” derken 3 numaralı katı-
lımcı da benzer ifadeler kullanmıştır. “Evet. Aslında kodlama 
bilgisi gerektirecek kadar büyük datasetlerle pek nadir çalı-
şıyor olsak da zaman zaman bunlara ihtiyaç duyuyorum. İleri 
düzeyde Python biliyorum ancak çalıştığım kurum son dö-
nemde görselleştirme için R için bazı scriptler geliştirdi. Bu 
nedenle şu an internet üzerinden R eğitimi alıyorum”. Öte 
yandan analiz araçları bilgisine sahip olmayan 13 numara-
lı katılımcının ifadeleri de bu araçların gerekliliği açısından 
önemlidir: “İhtiyaç duymuyorum ancak bilseydim çok işime 
yarayacağını düşünüyorum. Mevcut becerim yeterli değil”. 9 
numaralı katılımcı ise gazeteciliğin dönüşüme uğradığını ve 
bu hıza yetişemediğini belirterek diğer mesleklerle iş birliği 
yapılması gerektiğini vurgulamıştır:

“Çok basit şeyleri yapabiliyorum evet ama kodlama 
gibi konular beni aşıyor. Yalnız burada atanmaları gereken 
bir nokta var ki gazeteciler mesleki olarak çok büyük de-
ğişimlere şahit oldular ve ayak uydurmak zorunda kaldılar. 
Yani 4 kiloluk makinayla 100 rulo filmle dolaşan gazeteciler 
şimdi cep telefonu ile çekilmiş kaza videolarını kurguluyor-
lar. İğne yapmayı öğrenen avukat gibi bir şey bu. Düşü-
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nünce diğer mesleklerde bu denli değişimler yaşanmadı. 
Benim kişisel merakım var ve 1994’te 1 yıl programlama 
eğitimi aldım. Bundan dolayı diyebilirim ki gazetecilik mo-
bil iletişimin doğal bir sonucu olarak bilgisayar bilimleri ile 
çok fazla iç içe geçti ve bu artarak devam edecek. Bunun 
altından gazetecinin tek başıma kalkması mümkün değil. 
Benim öğrendiğim dillerin hiçbiri aktif değil mesela. Bu-
nun altından yazılımcının da kalkması mümkün değil. Bu 
çağın bence en büyük yeniliklerini biri de bu herkes diğer 
mesleklerde yakın iş birliği yapmak zorunda…”

Sosyal Medya Bazında Bulgular
Haber Toplamak Amaçlı Kullanımı

Katılımcılara yöneltilen “Bir gazeteci olarak sosyal medya 
araçlarını haber toplama sürecinizde kullanıyor musunuz? Ör-
neklendirir misiniz?” sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu 
kullanıyorum yanıtını vermiştir. Katılımcılar özellikle Twitter’ı 
gündemi takip etmek, habere hızlı ulaşmak ve haberi teyit 
etmek amaçlı kullanmaktadırlar. 6 numaralı katılımcı bu soru-
ya “Evet, kullanıyorum. Twitter ve Instagram’ı özellikle haber 
akışları olarak takip ediyorum. Twitter’da oluşturduğum lis-
telerde kategorize olarak haberleri takip edebiliyorum. Ya-
hut iddialar/dedikodular da haber zeminini oluşturmak için 
önemli bir altyapı oluşturuyor” şeklinde yanıt vermiştir. 7 nu-
maralı katılımcı ise sosyal medyayı teyit amacıyla kullandığını 
şu cümlelerle ifade etmiştir: “Evet. İlk aklıma gelen, herhangi 
bir ölüm haberini veya olay haberini Twitter’dan kontrol et-
mek. Birçok kişi, kurum ve kuruluş da açıklamalarını ilk olarak 
sosyal medyadan yayımlıyor”. 9 numaralı katılımcı özellikle 
Twitter’ın hızlı haberciliğe katkısının büyük olduğunu düşün-
mektedir. “Her bir mecraya farklı yaklaşıyorum ve avantajla-
rını kullanıyorum. Röportaj için gideceğim kişinin videolarını 
izlemek mesela. Nasıl biri sorusuna ve ne sorabilirim için bu-
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lunmaz bir nimet. Twitter bence tartışmasız en hızlı habercilik 
uygulaması. Ankara’daki sarsıntıyı 8 saniye sonra öğreniyor-
sun. Doğru bir ağ ile hızlı bir yeniden yayın yapılabiliyor. Ak-
siyonlu bir şeyse mesela Instagram’dan o an veya o gün ora-
nın nasıl göründüğünü anlayabiliyorsunuz. Canlı yayınlara hiç 
girmiyorum bile”. 10 numaralı katılımcı ise sosyal medyayı 
kullanım amacını şu şekilde özetlemiştir. “Kullanıyorum. Twit-
ter’ı hem haber alma hem haberin kaynağına ulaşma hem de 
haberi yayınlama aracı olarak kullanıyorum”.

Güvenilir Haber Kaynağı Olması
Katılımcılara yöneltilen “Sizce sosyal medya platformları 

güvenilir haber kaynağı olarak görülebilir mi? Bir gazeteci 
sosyal medyada kişisel görüşlerini paylaşmalı veya paylaş-
mamalı mıdır?” sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu 
güvenilir cevabını verirken sosyal medyada kişisel görüşlerin 
paylaşılması konusunda katılımcılar arasında farklı görüşler 
mevcuttur. 3 numaralı katılımcı içeriklerin kişisellikten uzak 
kamuoyunu ilgilendiren konular olması gerektiğini düşün-
mektedir. Bunu da şu cümleler ile ifade etmektedir: “Gaze-
teciler sosyal medyada elbette görüşlerini paylaşabilmelidir. 
Fakat paylaştıkları içerikler kamuoyunu ilgilendiren ve haber 
odaklı ise, yanlış bilgi içermeyen bir şekilde paylaşılmalıdır, 
her ne kadar yorum olsa bile”. 8 numaralı katılımcı sosyal 
medyanın güvenilir haber kaynağı olarak görülemeyeceğini 
nedenleriyle beraber açıklarken kişisel görüşlerini yasal boş-
luktan dolayı yalnızca çalıştığı gazetenin sütunlarında payla-
şacağını belirtmiştir:

“Sosyal medya için söylenecek çok şey var. Biraz deri-
ne inmemiz hatta burada satırlara sığmayacak kadar tar-
tışmamız gerekir. Bence insanlar özgürlüğü yanlış algılıyor. 
Eğer benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğünü kısıtlıyor-
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sa bunu sorgulamakta fayda vardır. Okumayı sevmeyen 
bir toplumumuz olduğunu düşünüyorum. Twitter işte bu 
yüzden Türk toplumu tarafından benimsendi. Kısa bilgi ya, 
doğru mu yoksa yanlış mı sorgulayan yok. Hedef gösteren 
mi dersin, mahremiyeti ihlal mi ya da sevmediğiniz birinin 
kişisel haklarına saldırı mı? Ticari itibar zedeleme, saygınlığı 
yok etme, iftira ya da karalama… Ben 30 yıllık gazeteciyim. 
Kurumumda işe başlarken bir sözleşme imzaladım. Yani do-
ğal olarak bir fikir işçisi olduğuma göre bütün düşüncele-
rimi gazeteye devretmiş oluyorum. Bununla ilgili yasal bir 
tanım gelmediği için bir boşluk olduğuna inanıyorum. Be-
nim görüşlerimi bildireceğim yer gazetemin sütunlarıdır”.

13 numaralı katılımcı ise “Paylaşabilir. Ancak sosyal med-
yadan toplanan bilginin de başka yollardan teyidine ihtiyacı 
olabiliyor” diyerek sosyal medyanın tek başına güvenilir ol-
madığını başka kaynaklar ile teyit edildiğinde ancak güvenilir 
olabileceğini ifade etmektedir. 11 numaralı katılımcı da 13 
numaralı katılımcı ile benzer görüşlerini “Her zaman değil. 
Mutlaka teyit ettirilmesi gerekir” şeklinde ortaya koymuştur. 

Teyit İçin Kullanım
Katılımcılara yöneltilen “Bir gazeteci olarak sosyal medya 

araçlarını haber teyit sürecinizde kullanıyor musunuz? Örnek-
lendirir misiniz?” sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu 
kullanıyorum yanıtını vermiş fakat mutlaka farklı kaynaklar-
dan teyit ettiklerini de dile getirmişlerdir. 6 numaralı katılımcı 
“Çok değişken bir süreç bu. Bazen sosyal medyada yer alan 
bir paylaşım beni habere götürebilecekken, kimi zaman da 
haberden doğru sosyal medyaya gidiyorum. Ama elbette 
her iki durum da teyide muhtaç” olduğunu belirtmiştir. 2 nu-
maralı katılımcı ise “Sosyal medya bilgi kirliliğinin olduğu bir 
yer. Evet, haber fikri edinme ya da dediğim gibi bir iddia üze-
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rinden haber kurgulamak için sosyal medya faydalı olabilir. 
Ama bir iddia veya bilginin teyidi için gidilmesi gereken yer 
işin kaynağıdır, sosyal medya değil” diyerek sosyal medyayı 
haberi teyit etmek için kullanmadığını ifade etmiştir. 

Etik Standartları
Katılımcılara yöneltilen “Sizce sosyal medya aracılığı ile 

toplanan enformasyon için hangi etik standartlar uygulanma-
lı?” sorusuna 1 numaralı katılımcı “Klasik mecralarda kullan-
dıklarımızın hepsi burada da geçerli” diyerek aslında gaze-
teciliğin sadece dönüşüme uğradığını aslında temelde aynı 
olduğunu vurgulamaktadır. 3 numaralı katılımcı da 1 numara-
lı katılımcı gibi etik ve diğer tüm standartların sosyal medya 
içinde aynı olduğunu düşünmekte ve bunu şu cümleler ile 
ifade etmektedir: “Gazetecilik etik ve diğer tüm standartları 
sosyal medya için de geçerlidir. Haber kaynağına haksızlık 
yapmamak, konuları çarpıtmamak, iddiaları araştırmak, ob-
jektif bir şekilde sunarak kamu yararına bilgilendirici bir faali-
yette bulunmak esas olan”. 10 numaralı katılımcı sosyal med-
yayı kamusal bir alan olarak gördüğünü söylerken kaynak 
göstermenin önemine vurgu yapmıştır. “Kendi adıma sosyal 
medyayı kamusal bir alan olarak görüyorum. Dolayısıyla bu 
mecrada yer alan bilgilerin de kamusal olduğunu varsayı-
yorum. Kaynak gösterilerek sosyal medyadaki her bilginin 
kullanılabileceğini düşünüyorum”. 12 numaralı katılımcı ise 
sosyal medyadan görülüp yapılan haberlerin doğruluğunun 
teyit edilmediği sürece etik olmadığını şu cümlelerle ifade 
etmiştir: “Sosyal medyadaki her bilginin onaylanmaya ihti-
yacı olduğunu düşünüyorum. Asla, doğru kabul edilmemesi 
gerekiyor. Doğrulatmak gerek. Sosyal medyadan görülüp ya-
pılan haberlerin etik olmadığını düşünüyorum”. 
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Teyit Bazında Bulgular
Teyit/Hız-Doğruluk İkilemi

Katılımcılara yöneltilen “Enformasyonun bu kadar hızlı aktı-
ğı günümüzde sizce hızlı haber vermek mi yoksa doğru haber 
vermek mi önemlidir?” sorusuna büyük çoğunluk doğru haber 
vermenin öncelikli olduğunu fakat günümüzde sosyal medya 
ile birlikte hızlı haber vermenin de öneminin arttığını düşün-
mektedir. 4 numaralı katılımcı “Hızlı ve doğru haber vermek 
önemlidir. Sosyal medyanın bu denli aktif kullanıldığı günü-
müzde insanlara haberi hızlı vermeniz önemlidir. Hızlı verirken 
de doğru vermelidir”. 8 numaralı katılımcı ise şu an gazetede 
çalıştığı için doğru haber yapmayı benimsediğini fakat ileri de 
internette çalışırsa hızlı haber vermeyi tercih edeceğini belirt-
miştir. “Meraklı bir toplumumuz olduğunu düşünürsek hızlı, 
bilinçli bir toplum için ise doğru haber vermek gerekir. Ga-
zetede çalıştığım için ikincisini benimserim. Ancak yarın öbür 
gün internette çalışırsam hızlıyı tercih etmem gerekebilir”.

10 numaralı katılımcı ise “Doğru haber. Ayrıca enformas-
yonun bu kadar hızlı akmasının mesleki bir zorunluluk değil, 
ticari (piyasa dayatması diyelim) olduğunu düşünüyorum. 
Kuşkusuz haberin okura/izleyiciye ulaşması teknolojiyle bir-
likte hızlandı ancak bugünkü bilgi akış hızının yapay oldu-
ğunu düşünenlerdenim. Nihayetinde gün içinde maruz bı-
rakıldığımız onlarca bilginin yarısının eksik, kalanın yarısının 
gereksiz olduğunu görebiliyoruz. Bu durum da gerçekten ilgi 
duyduğumuz alanlara dair sağlıklı bilgi almanın önüne geçen 
en büyük etken” olduğunu düşünmektedir.

Veri Haberciliği Amacıyla Teyit
Katılımcılara yöneltilen “Veri haberciliği teyit amaçlı ola-

rak da yapılabilir mi? Bununla ilgili örnekleriniz var mı?” soru-
suna katılımcıların neredeyse tamamına yakını yapılabilir ce-
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vabını vermiştir. 6 numaralı katılımcı yapmış oldukları çalışma 
üzerinden bu soruyu net bir şekilde cevaplamıştır:

 “Evet kesinlikle. Geçen yıl Zeytin Dalı Harekâtı’na başla-
dığında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, dönemin başbakanı gibi 
hükümetin üst düzey isimleri Afrin’den Türkiye’ye yönelik 2017 
yılında 700’den fazla saldırı olduğunu söylüyordu. Biz de ge-
nelkurmay açıklamaları, gazete haberleri, Suriyeli kaynaklar-
dan bu verileri topladık ve gün gün ne zaman nereye saldırı 
düzenlendiğini çıkardık. Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı 
gibi kurumlarla da temas kurup sorularımızı yönelttik. Yaptığım 
araştırmada bizim bulduğum sayı ise çoğu taciz ateşi olmak 
üzere yalnızca 15’ti ve bununla ilgili haber de yayımladık”. 

10 numaralı katılımcı ise haberin teyide muhtaç olmasının 
mesleğe vereceği zarardan bahsetmektedir. “Yapılabilir ama 
yapılmasına gerek olmaması dileğim. Bir haberin teyide muh-
taç olması kadar mesleğe zarar veren bir şey yok sanırım”.

Teyit Ortamları
Katılımcılara yöneltilen “Sosyal medya aracılığıyla elde 

edilen haberleri teyit etmek için kullanmış olduğunuz tekno-
loji ve platformlar (web arşivleri, teyit siteleri, sızıntı siteleri 
gibi) nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde ka-
tılımcıların çoğunlukla Google ve teyit.org’u kullandıkları gö-
rülmektedir. Katılımcılar tarafından kullanılan diğer teknoloji 
ve platformlar ise şunlardır: 
	Doğruluk Payı
	Google Image Search
	Medyatava
	Medyaradar
	Twitter
	Wayback Machine
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Katılımcılar bu teknoloji ve platformların dışında ajans-
lardan, gazete arşivleri ve kendi tuttukları arşivlerden fayda-
landıklarını belirtmişlerdir. Medyatava ve Medyaradar teyit 
ortamları olmamalarına rağmen katılımcılar tarafından veri-
len bilgi olduğu için çıkarılmamıştır. İlgili gazeteciler bu plat-
formları teyit amaçlı kullandıklarını beyan etmişlerdir.

Kamusal Açık Veri Anlayışı
Katılımcılara yöneltilen “Kamu kurum ve kuruluşlarının 

(TÜİK, Ticaret Odaları, Borsalar gibi) açık veri anlayışına 
geçmesi (kamuya paylaşıma açık, güvenilir, zamanında ve 
eksiksiz veri sağlama) haberlerin teyidi açısından yeterli mi-
dir?” sorusuna katılımcıların çoğunluğu yeterli değildir fakat 
önemli bir adımdır cevabını vermiştir. 3 numaralı katılımcı 
yeterli olmadığını şu cümleler ile ifade etmiştir: “Veriler sağ-
lıklı bir şekilde toplanmış ve şeffaf bir şekilde yayınlanmışsa 
kısmen yeterli olur. Yine tekrardan rakamların ötesine geçip 
konunun muhataplarıyla da görüşmek gerekir”.

Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan gazetecilerin cinsiyetine göre Veri ha-

berciliği yapabilmek için sahip olduğu eğitimin yeterliliği du-
rumunu incelendiğinde, kadın gazetecilerin tamamının veri 
haberciliği yapabilmek için yeterli eğitime sahip olmadıkla-
rını düşündüğü; erkek gazetecilerden 5 kişinin eğitimlerinin 
yeterli olduğunu, 4 kişinin de eğitimlerinin yeterli olmadığını 
düşündüğü tespit edilmiştir. 

Ayrıca araştırmaya katılan gazetecilerin mezun olduğu 
bölüme göre sosyal medya araçlarını haber toplama süre-
cinde kullanımında bir farklılık görülmediği sonucuna ulaşıl-
mıştır. Yani Gazetecilik mezunu olan ve olmayan katılımcılar 
sosyal medyayı haber toplama sürecinde aktif olarak kullan-
maktadır.
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Çalışılan kurum bazında haberde hız-doğruluk ikilemi in-
celendiğindeyse, her iki çalışan türü için de doğru haber ver-
menin daha önemli olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya ka-
tılan ve Bir medya kuruluşunda çalışan toplam 9 gazeteciden 
5’inin doğru haber vermenin daha önemli olduğunu düşü-
nürken, 4’ünün ise hem doğru hem de hızlı haber vermenin 
önemli olduğunu düşündüğü; “freelance” çalışan 4 gazete-
cinin ise tamamının doğru haber vermenin daha önemli ol-
duğunu düşündüğü ortaya çıkmıştır. 8 numaralı katılımcının 
“…ancak yarın öbür gün internette çalışırsam hızlıyı tercih 
etmem gerekebilir...” düşüncesinin bu sonuçla beraber be-
nimsenmediği görülmüştür.

Sonuç
Veri haberciliği üzerine yaptığımız bu çalışma sonucunda 

katılımcıların teknolojiden henüz bizim beklediğimiz kadar 
verimli bir şekilde yararlanamasalar da farkındalıklarının ol-
dukça yüksek olduğunu ve etik ilkeler bağlamında gazeteci-
lik meslek bilincinin yüksek düzeyde bulunduğunu söylemek 
mümkündür. 

Araştırmanın sonuçları veri habercilerinin önceden aldık-
ları eğitim dolayısıyla sahip olduğu teknolojik bilgi birikimi-
nin, haber peşinde koşarken teknolojiyi kullanım becerilerine 
olumlu katkı sağladığını göstermiştir. Bu anlamda, “Veri ga-
zetecilerinin sahip olduğu teknolojik bilgi birikimi, teknoloji 
kullanım becerisine olumlu katkı sağlar” şeklindeki ilk hipote-
zimizin doğrulandığını söyleyebiliriz. “Veri habercileri sosyal 
medyayı kullanır” şeklindeki ikinci hipotezin de çok yüksek 
oranda kabul görmesi, birinci hipotezin bir devamı niteliğin-
de, beklenen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

“Gazetecilerin eğitim geçmişinden gelen bilgi birikimi 
(yazılım, algoritma ve kod bilgisi) teknoloji kullanım beceri-
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sine katkı sağlar” şeklindeki hipotezle ilgili sorulara verilen 
cevaplar incelendiğinde; yukarıda da bahsedilen, katılımcı-
ların yazılım, algoritma, istatistik ve kodlama (R, Python gibi) 
bilgisine ihtiyaç duyduklarının farkında olmaları ve bu yönde 
eğitim almak ve bu araçları kullanmak konusundaki çabaları 
çok dikkat çekicidir.

“Veri gazetecileri haberi teyit etmek için teknolojiden fay-
dalandığı” ve “Sosyal medya kullanım becerisinin haberlerin 
teyidine olumlu katkı sağlayacağı” yönündeki hipotezle ilgili 
olarak, katılımcıların teknolojiyi ve sosyal medyayı teyit amaç-
lı kullandıkları görülmektedir. Öte yandan, sosyal medyanın 
tek teyit kaynağı olmadığı gerçeğini de vurgulamışlardır. Ga-
zetecilik temel prensiplerinden hareketle, teyit için en doğru 
adresin haberin kaynağı olduğunu vurgulamaları önemlidir. 

Bütün bunların bir sonucu olarak; haber içeriğini oluş-
tururken kullanılan veri miktarının artmasına paralel olarak 
editoryal süreçte teknolojik araçların kullanımının arttığını ve 
artmaya devam edeceğini öngörebiliriz. Habercilik mesleği-
nin, temel ilkeleri sabit kalmakla birlikte, teknoloji kullanımı 
bağlamında bir dönüşüm geçirdiği aşikârdır. Bu çalışma bir 
anlamda bir ihtiyaç analizini de ortaya koymuş görünmekte-
dir. Haberciler, teknolojik araçları ve ortamları habere ulaşma 
ve okuyucuya ulaştırma süreçlerinde yoğun olarak kullanma 
ihtiyacı hissetmekte ve bu yönde bireysel çaba göstermek-
tedirler. Her ne kadar araştırmanın doğrudan hedeflemediği 
bir sonuç olsa da İletişim Fakültelerinin de durumun farkında 
olup müfredatlarını bu yönde gözden geçirmelerinin önemli 
olduğu düşüncesindeyiz. 
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Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 101-116.

Lewis, S. C., & Westlund, O. (2015). Big Data and Journalism: 
Epistemology, expertise, economics, and ethics. Digital Journalism, 
3(3), 447-466.

Lindner, A. M. (2016). Editorial gatekeeping in citizen journalism. New 
Media & Society, 1-17.

Littau, J., & Jahng, M. R. (ty). Interactivity, Social Presence, and 
Journalistic Use of Twitter. Ocak 4, 2020 tarihinde International 
Symposium on Online Journalism: http://isoj.org/research/
interactivity-social-presence-and-journalistic-use-of-twitter/ 
adresinden alındı

Maxwell, J. A. (2013). Qualitative Research Design: An Interactive 
Approach (3. b.). Thousand Oaks: Sage Publishing.

Messner, M., Linke, M., & Eford, A. (2012). Shoveling Tweets: An 
Analysis of the Microblogging Engagement of Traditional News 
Organizations. The Journal of the International Symposium on 
Online Journalism, 2(1), 74-87.

Narin, B., Ayaz, B., Fırat, F., & Fırat, D. (2017). Büyük Veri ve Gazetecilik 



300

İlişkisi Bağlamında Veri Gazeteciliği. AJIT-e: Online Academic 
Journal of Information Technology, 8(30), 215-235.

neoldu.com. (2018, Ağustos 16). Tüm Kanalların ve Gazetelerin 
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Bizim için “yeni gazetecilik”, profesyonellik göndermesi yapmaktan 
ziyade emeğin ve ürünün niteliğine odaklanan bir kavram. Çoklu/karşı 
kamuları süreçlere dâhil edebilen, çoğulculuktan taraf, dayanışmaya 
değer veren, katılımcılığa açık ve çoğu kez kar odaklı olmak yerine 
sosyal girişimciliğin önde olduğu pratikleri ifade etmektedir. 
Geleneksel hiyerarşik haber merkezi yapılanması yeni gazetecilikte 
yerini, heterarşik bir iç içe geçmeyle oluşan yarı kurumsal ve daha 
ziyade bireylerin öne çıktığı, takipçilerin müdahalesine olanak 
tanıyan, haberin üretimine ve dağıtımına/paylaşımına odaklı ağlaşmış 
bir haber merkezine bırakmaktadır. Ayrıca yeni gazetecilik, yalan 
haberi, propagandayı, siyasi kamplaşmaların belirlediği çerçeveler 
içine hapsolmuş toplumsal hakikatlerin olgusal gerçeklikle ilişkisine 
dair eleştirel sorgulamaların da yapılabildiği mecralara işaret eder. 
Bu doğrultuda bu pratiğe dâhil olanlardan, sürekli akış ve içerik 
bombardımanını takip edip anlamlandırabilmesi için teknolojik 
ve dijital beceriler haricinde temel bir eleştirel okuryazarlığa da 
sahip olması beklenir. Güncel gazetecilik çalışmaları alanında 
üretilen akademik bilgiye ve sahadaki uygulamalara bakıldığında, 
bazı özelliklerinden söz ettiğimiz bu yeni gazetecilik kavrayışı ve 
pratiğinin, özellikle demokrasinin ciddi tehdit altında olduğu Türkiye 
gibi ülkelerde gitgide yaygınlık kazandığı görülmektedir. Buna 
rağmen, “yeni gazetecilik”, üstüne henüz çokça tartışılmamış yeni 
gelişmekte olan, muğlak bir kavramdır. “Yeni Gazetecilik. Mecralar, 
deneyimler, olanaklar” isimli çalışmamız, Türkçe literatürde bu yeni 
kavramsal çerçevenin oluşturulmasına katkı yapmayı hedefleyen, 
bir giriş çalışması niteliğindedir.
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