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<div><br /><p><font color="#505050"><img
src="http://www.dorduncukuvvetmedya.com/image/erkanyuksel1.jpg" border="0" width="119"
height="120" align="left" /></font> Ajans habercili?inin en b�y�k s?k?nt?lar?ndan biri,
ajanslardan ge�len haber, foto?raf ve g��nt�lerin yay?n organlar? taraf?ndan �mahre�iz�
yani ��k?? yeri�, ba?ka bir deyi?le �kayna??� g�terilmeden kullan?lmas?d?r.
</p></div><div>�   </div><div><font color="#505050">Kimi yay?n organlar? ajanslarla
yapt?klar? abonelik s�le?melerinde aksi yazmas?na ra?men, ajanslardan ald?klar? eserleri,
diledikleri gibi kullanmakta, hi�ir ?ekilde ajans?n ya da ajans �l??an?n?n ad?n? belirtmeye
yana?mamakta, tenezz�l etmemektedir. </font><p> </p>Ajanslar ile yay?n organlar? aras?nda
imzalanan s�le?melerde genellikle ajans kaynakl? eserlerin yay?nlanmas? durumunda ajans?n
ad? ile birlikte eseri yazan ya da g��nt�leyen muhabirlerin de adlar?n?n da ifade edilmesi
?art? aran?r. Ancak bu duruma ya dikkat edilmez, yani �emsenmez ya da belirli ama�ar
nedeniyle bilin�i olarak uyulmaz. <p> </p><strong>SORUNUN � BOYUTU� </strong><p>
</p>Bu sorunun ��temel boyutu vard?r: Yay?n organ? boyutu, ajans boyutu ve
okuyucu/izleyici boyutu� <p> </p>Yay?n organ? a�s?ndan durum ?�le ifade edilebilir: Yay?n
organlar? genellikle, �emli ��de ba?ka kaynaklardan toplanm?? haberlerle yay?nland?klar?
izlenimi vermek istemezler. Haber, foto?raf ve g��nt�lerin �kendi eserleri� oldu?u izlenimi
yaratmaya �l???rlar. Bu nedenle de mahre�kullanmaktan ka�n?rlar. <p> </p>Aksi halde,
yeterince �el haber ya da g��nt�ye sahip olmayan yay?n organlar?, ajans imzas?yla dolu
yay?nlar yapmak zorunda kal?rlar. <p> </p>�ne?in bir gazetenin neredeyse t�m haberlerinde
ajans imzas?n? g�mek okuyucu a�s?ndan pek de ho? olmayan bir alg? ortaya �kar?r. Bu da
o gazetenin ��el� ya da �di?erlerinden farkl?� ya da �sat?n almaya de?er� gibi niteliklerini
erozyona u?rat?r. <p> </p>Bu nedenle, �el haberin olmad??? yerde yay?n organ?n? �el
k?labilmek i�n bulunan ilk �re, ajans mahre�erini ortadan kald?rmak ya da gizlemektir. <p>
</p>Ajanslar a�s?ndan ise s?k?nt?l? bir durum s� konusudur. �nk� her ne kadar abonelik
s�le?melerinde mahre�kullan?lmas? ?art? ifade edilmi? olsa da, mahre�kullan?lmamas?
durumunda uygulanacak yapt?r?m?n uygulanabilirli?i s?k?nt?l?d?r. Ajanslar genellikle gelir
kayna?? olan abonelerini �mahre�kullanmad?� diye kaybetmeyi g�e alamazlar. Ajans
aboneleri a�s?ndan ise belki de hi�ir ajans �vazge�lmez� de?ildir. <p> </p>Bu nedenle de
mahre�kullan?lmamas?na ajanslar taraf?ndan bir anlamda g� yumulur. �nk� ajanslar?n
elinde; yay?n organlar?n?n �para� kart?na kar?? kullanabilece?i, �kayda de?er� bir kart
yoktur. <p> </p>Dolay?s?yla sorunu, aboneli?i kaybetme riski olmadan �bug�nk� ko?ullarda�
�zmek m�mk�n gibi g��nmemektedir. <strong><p> </p>�MAHREC? �RENME HAKKI�
</strong><p> </p>�e yandan haber ya da g��nt�n�n mahrecinin ifade edilmesi okuyucu,
dinleyici ya da seyirci a�s?ndan da talep edilmesi gereken bir hakt?r. �nk� �haber almak�
nas?l bir haksa, bu haberi �do?ru ve eksiksiz bilgiyle� almak da ayn? ��de �emlidir. Belki de
ancak bu hakk?n talep edilmesi, haber ajanslar?n?n elini biraz daha g��endirebilecektir. <p>
</p>Habercilik mesle?inde �do?ruluk� ve �ger�klik� arayan kamuoyu, o haber ya da
g��nt�n�n kayna??n?n da �d�r�st� ve �g�venilir� bir ?ekilde �a�k�� ifade
edilmesinden ancak memnuniyet duyar. <p> </p>Do?ru, ge�rli ve eksiksiz bilgi edinme hakk?,
haber ya da g��nt�lerin kaynaklar?n? da �renmeyi i�rir. B�lece kamuoyu, o yay?n
organ?n?n ne kadar ��el� haber ya da g��nt� ile yay?nland???n? anlayabilme hakk?na da
sahip olur. <p> </p>Dolay?s?yla �masa ba??� yay?nc?l?k ile ��el� yay?nc?l?k
uygulamalar? birbirinden ayr?l?r. Hangi yay?n organlar?n?n ne kadar �el ya da �g�n
habercilik anlay??lar?na sahip olduklar?, hangilerinin �kopyala-yap??t?r� ya da �kolayc?l?k�
anlay??lar? ile yay?nland?klar? ortaya �kar. <p> </p><strong>?NT?HAL M?? </strong><p>
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</p>Konunun acaba ba?ka boyutu da var m? diye d�?�n�lebilir? �ne?in meslek �g�tleri bu
konuda bir ?eyler yapabilir mi? �nk� meslek eti?i anlam?nda da mahre�kullan?lmamas?
�emli bir sorundur. <p> </p>�ne?in mahre�kullanmamay?, akademik hayatta �intihal�
su�yla ili?kilendirmek m�mk�nd�r. Nas?l bilimsel eserlerde bir ba?kas?na ait d�?�nce ya da
ifadelerin mutlaka kayna??n?n g�terilmemesi �intihal�; yani �akademik h?rs?zl?k� su�
say?lm??sa, habercilikte de herhangi bir yerden yap?lan al?nt?n?n kayna??n?n g�terilmesi en
ba?ta etik bir anlay???n gere?idir. <p> </p>Akademik anlamda intihal, herhangi bir yaz?y?
aynen kopyalamak ya da de?i?tirerek �lmak ya da herhangi bir yaz?daki d�?�nceyi �lmak
?eklinde tan?mlanmaktad?r. �?ntihal nedir biliyor musunuz?� ba?l?kl? yaz?da bu konuya
de?inmi?tim� <p> </p>Bu ba?lamda de?erlendirildi?inde, haber ajanslar?ndan gelen haberlerin
aynen yay?nlanmas?, yaz?n?n c�mlelerinin de?i?tirilerek yeniden yaz?lmas? ya da yaz?ya bir
?eyler eklenerek ya da kimi c�mleler �kar?l?p �etlenerek yay?nlanmas? intihal su�nun
i?lenmesi anlam?na gelebilmektedir. <p> </p>Ayn? ?ekilde foto?raf ya da g��nt�lerin bir
?ekilde orijinal haliyle ya da kadrajlanarak ya da ba?ka foto?raflarla birle?tirilerek bir ?ekilde
kullan?lmas? da ayn? su�n farkl? bi�mleri olarak yorumlanabilmektedir. <p> </p>Habercilik
mesle?inde yaln?zca haber ajanslar?ndan gelen haberlerin kayna??n?n g�terilmesi
anlam?nda de?il, ba?ka yerlerde yay?nlanm?? olan eserlerin de bir ?ekilde kopyalanmas?,
ifadelerin de?i?tirilerek yaz?lmas? ya da konunu ya da fikrin �l?nmas? anlam?nda da �kaynak
g�termeme� sorunu ya?anmaktad?r. Bu konuyu ise gelecek yaz?da ele alaca??m.
<p>-------------------------------<br />Do� Dr. Erkan Y�ksel <br /><a
href="mailto:eyuksel@anadolu.edu.tr"><u><font
color="#0066cc">eyuksel@anadolu.edu.tr</font></u></a> <br />Anadolu �iversitesi �retim
�esi<font color="#000000"> </font></p></div>
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