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25.03.2019 Pazartesi
08:55 TC İnk.T. Ve Ata. 1.Sınavı
 (Gr8)
08:55 Sosyal Bilgiler  1.Sınavı
 (Gr4567)
10:30 Kütüphane gezisi Anaokulu
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
26.03.2019 Salı
08:40 Deneme Sınavı (Gr8)
08:40 Alm./İsp. 1.Sınavı. (Gr567)
09:50 Yüzme (Gr23)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
27.03.2019 Çarşamba
00:30 Nesin Vakfı Sirince EFES  
 Gezisi (27-29 Mart)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Keman Okulu
28.03.2019 Perşembe
15:40 Keman Okulu

29.03.2019 Cuma
10:00 Sıfır Atık Sergisi - Grand  
 Sheraton Hotel (Gr2)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
20:30 NEsin Vakfı Sirince EFES  
 Gezisi’den Dönüş
30.03.2019 Cumartesi
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           

       HAFTANIN SORUSU        

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
BİR GÜN SEN DE HABER OLABİLİRSİN

G
azeteciliğin tarifini oluşturan sözlerden biri de “Köpek adamı ısırırsa bir şey olmaz, 
adam köpeği ısırırsa haber olur” sözüdür herhalde. Olağan dışı seyrek görülecek 
bir olay olduğunda haber olma olasılığının fazla olduğunu anlatan bu gazetecilik 
aforizmasını bilmeyenimiz yoktur herhalde. Bugünlerde televizyon kanallarının haber 

bültenlerinde izlediğimiz haberlerin hangi aşamadan geçerek evlerimize girdiğini Muhabir Uğur 
Alaattinoğlu’nu tanıyarak öğrendik. Ne kadar zor bir iş sahaları olduğunu ve her zaman köpek 
ısıracak bir adam çıkmadığında basit konuların da haber olabileceğini Sn.Alaattinoğludan 
dinledik. Öğrencilerimizle gerçekleşen söyleşi öncesinde Gr5 öğrencilerimiz KAAN EMPLİOUK 
ve DENİZ PEKER’İN Eğitim Günlüğümüz için sorduğu soruları bu keyifli röportajı oluşturdu. 
Gelin hep beraber okuyalım 
K.EMPLIOUK: Kendinizden biraz bahsedebilir 
misiniz?
U.ALAATTİNOĞLU: 1987 yılında Bursa 
İznik’te doğdum. Asıl memleketim Erzurum. 
Erzurum’da büyüdüm. Gazi Üniversitesi’nde 
Radyo Televizyon Sinema bölümünde 
okudum. Gazeteci olmak hiç aklımda yoktu. 
Hep oyuncu olmak istiyordum. Ama yolum 
İletişim Fakültesi ile kesişti ve kendimi 
gazeteci olarak buldum. 
D.PEKER: Bu mesleği tercih etmenizde neler 
etken oldu? Nasıl karar verdiniz?
U.ALAATTİNOĞLU: Söylediğim gibi gazetecilik 
hiç aklımda yoktu. Kafamda oyuncu olmak 
vardı. Okul çağlarında öğretmenlerim 
ne olmak istediğimi sorduklarında hep 
oyuncu olmayı istediğimi söylerdim. Ama 
üniversitede biraz daha farklı oldu. Tiyatro 
bölümü ile başladım. Tiyatro gruplarında 
oyunlarımız vardı. 1.sınıf bittiğinde kesin 
kararımı vermiştim. Aileme Erzurum’a 
dönmeyeceğimi söylediğimde Doğan Haber 
Ajansı’nda çalışan ağabeyim beni aradı. 
Mesleği tanıyıp görmem için benim de onunla 
beraber çalışabileceğimi söyledi. Hiç aklımda 
olmadan bir anda kendimi İstanbul’da 
Doğan Haber Ajansı’nda buldum. Öncelikle 
kameraman olarak işe başladım. Daha sonra 
Ankara’da ve İstanbul’da çalıştım. 2010’da 
İstanbul’a tamamen yerleştikten sonra iki 
sene kadar Doğan Haber Ajansı’nda hem 

kameramanlık hem muhabirlik yaptım. 
Daha sonra Tgrt habere geçtim. Profesyonel 
muhabir olarak orada başladım. 
K.EMPLIOUK: Bu mesleği tercih 
etmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde 
bulunabilirsiniz? 
U.ALAATTİNOĞLU: Muhabirlik oldukça 
zor bir meslektir. Bu mesleği tercih etmek 
isteyenlere önerim, gerçekten bu mesleği 
sevmeleri ve istemeleri lazım. Benimsemek 
ve sabırlı olmak lazım. Eğer gerçekten 
istiyorlarsa yapsınlar. Karda, çamurda, 
yağmurda insanlar evlerine kaçarken, 
sığınacak bir yer ararken biz dışarıda haber 
peşindeyiz. Bu kötü tarafı olsa da iyi tarafl arı 
da var, insanlara dokunabiliyorsun, yardımın 
olabiliyor. Mesela yardıma ihtiyacı olan bir 
aileyle ilgili haber yaptığında aileye yardım 
yağabiliyor. 
D.PEKER: Mesleğinizi seviyor musunuz? 
Muhabirliği kısaca anlatmanızı istesek nasıl 
anlatırsınız?
U.ALAATTİNOĞLU: Düşünün ki bir olay 
olmuş. Deprem olsun, sel olsun ya da bir 
patlama olsun. İnsanlar oradan bir an önce 
uzaklaşmaya bakar ama biz bir an önce 
oraya gitmeye çalışıyoruz. Bu da bazı riskleri 
getiriyor. Mesela yıkılma tehlikesi olan bir 
binayı düşünün. Oraya girip haber yapıyorsun. 
Bir risk var ve bu binanın ortadan kaldırılması 
lazım. Ama biz o binanın içine giriyoruz. O 



an yıkılma tehlikesi var. Bu gibi zorlukları var. 
Bu mesleğin hiçbir kolaylığı da yok. Zor bir 
mesleğimiz var. Ama güzellikleri var. Hareketli, 
heyecanlı bir mesleğimiz var. Yüzlerce, binlerce 
insana ulaşabiliyorsun. Valisinden Emniyet 
Müdürlüğü’ne, Bakanlarından Milletvekillerine, 
Başbakan, Cumhurbaşkanlarına, Belediye 
Başkanlarına kadar rahat bir şekilde onlarla 
iletişim kurabiliyorsun.
K.EMPLIOUK: Kaç yıldır bu mesleği 
yapıyorsunuz?
U.ALAATTİNOĞLU: Üniversitede başladım. 11 
yıl oldu. 11 yılı devirmek üzereyim. Mesleğe 
kameraman olarak başladım. Bu 
işin zorluklarını gerçekten çok iyi 
biliyorum. İşin mutfağından geldim 
sayılır. Üniversitede başlayınca 
tabii daha erken hayata atılıyorsun. 
Mesleğin zorluklarını daha erken 
görüyorsun. Zamanla önüne 
koyduğun hedefler doğrultusunda 
istediğin yerlere doğru ilerliyorsun. 
D.PEKER: Canlı yayında yaşadığınız 
zorluklardan bahseder misiniz? 
Unutamadığınız bir anınız var 
mıdır?
U.ALAATTİNOĞLU: Evet, zor. 
Çünkü karşında bir kamera var ve 
sen o kameraya değil milyonlara 
sesleniyorsun. Yani orada 
yapacağın bir hata, vereceğin 
yanlış bir bilgi insanları yanlış 
yönlendirmeye neden olur, ayrıca 
bilgilendirme açısından kötü olur. 
Banttan çekim yapmadığın için, 
o an milyonlar seni canlı canlı izlediği için 
her türlü hata olasılığı büyük risk yaratıyor. 
Vereceğin bir yanlış bilgi kaosa bile sürükler 
toplumu. Bu yüzden canlı yayın için dersine 
çok iyi çalışmalısın. Konuya hâkim olman 
lazım. Deprem haberi yapıyorsan bilgilerini iyi 
almalısın. Bilgileri doğru aktarmalısın ki insanları 
yanlış yönlendirmeyesin. Benim yaşadığım 
komik bir anım var mesela. Muş’tayken, 
Malazgirt Meydan Savaşı için gitmiştim. Atlı 
süvarilerin yurda girişi temsil ediliyordu. 
Ben de o sırada TGRT 
haberdeydim. Canlı 
yayın yapıyordum. Atlar 
önümden döne döne 
geçti ve ben başladım 
gülmeye. Canlı yayında 
beni bir gülme aldı. Durduramadığım şekilde 
gülmeye başladım. Kameramanı dürtüyorum 
beni çekmemesi için. Bir taraftan da 
gülüyorum. Çok kötü oldum ve kesin beni 
işten atarlar diye düşündüm. Ne yapacağımı 
düşünürken canlı yayını bir şekilde bitirdik. 
Sonra bizim haber müdürümüz aradı. “Uğur 
bayağı eğleniyorsun.” dedi. Öyle deyince 
rahatladım ve içime biraz su serpmiş oldu. 
Orada gülmek, kıkırdamak işten kovulma 
sebebidir. Doğru bir şey değil. İşte böyle 
unutamadığım bir anım vardı.   
K.EMPLIOUK: Yaptığınız haberler özel 

hayatınızı etkiliyor mu?
U.ALAATTİNOĞLU: Çok etkiliyor. Özellikle 
çocuk haberleri beni çok etkiliyor. Çocuklara 
yönelik şiddet haberleri özellikle olmak üzere 
daha farklı konular da beni çok etkiliyor. 
Mesela çocuklara olan yaklaşımın ister istemez 
seni engelliyor. Örneğin, sevmek istediğinde 
yanlış anlaşılır diye yaklaşmaya çekiniyorsun. 
Dediğim gibi çok etkiliyor. Bazı konularda 
yaptığımız işler özellikle rüyalarıma giriyor.
D.PEKER: Haber niteliği taşıyan olaylar size 
nasıl ulaşıyor?
U.ALAATTİNOĞLU: Sizlerden. Sen de 

arayabilirsin beni. Yani bizim haber kaynağımız 
sokaktaki insan. Sokaktaki çöpçü de benim 
haber kaynağım sayılır, polis de, simitçi de. 
Onun dışında kendi haber kaynaklarımız var, 
oralara da haberler geliyor. Ya da gittiğin bir 
haberden dolayı kaynak oluşturuyorsun yani o 
insanlarla iletişim kuruyorsun. Başka bir haber 
olduğunda karşılıklı haber paslaşabiliyorsun. 
Dediğim gibi bizim haber kaynağımız 
herkes. Bu mesleği yapıyorsan eğer, gözlem 
yeteneğinin olması lazım. Dışarıda dolaşırken, 

bir yerde muhabbet 
ederken o gözlemi iyi 
yapman lazım. Çünkü bir 
muhabbet esnasında bile 
bir haber çıkarabilirsin, 
yeni bir haber doğabilir ve 

yolda yürüdüğün zaman da gözüne çarpan 
bir ihmal bile bir haberdir. Bu yüzden iyi bir 
gözlemci olman lazım.
K.EMPLIOUK: Etkisinden uzun süre 
kurtulamadığınız bir haber yaptınız mı? 
Yaptıysanız nedir? 
U.ALAATTİNOĞLU: Etkisinden 
kurtulamamaktan ziyade yaptığım bazı özel 
işlerde, önemli haberlerde, mesela ünlü 
bir oyuncunun bir konser alanında kavga 
etmesi ve biraz da hırpalanması vardı. O olay 
gözümün önünden hiç gitmez. Çünkü ben 
birebir oradaydım ve ben görüntüledim. Her 

şeyi bildiğim için o an beni çok etkilemişti.   
D.PEKER: Bir olayın haber niteliği taşımasını 
sağlayan unsurlar nelerdir?                                                                                   
U.ALAATTİNOĞLU: İnsanı ilgilendirmesi lazım 
ve tabii istisnai bir niteliği olması lazım. Eski 
bir söz vardır “Köpek ısırırsa haber olmaz 
ama adam köpeği ısırırsa haber olur” derler. 
Ama tabii her zaman bunu bulmak mümkün 
olmadığında farklı yönleriyle de haberler 
yapılabiliyor. Yani sen izlediğin zaman o haberi, 
kendinden bir şey görmen lazım. Ders çıkarman 
lazım. Mesela bir telefon dolandırıcılığı 
haberi, insanı böyle bir olay karşısında doğru 

yönlendirmesi ve örnek alıp, 
ders çıkarması için yapılıyor. 
İnsanı ilgilendiren şeyler bizim 
haber unsurlarımızdır. 
K.EMPLIOUK:  Haber 
merkezinde bir gününüz nasıl 
geçiyor?
U.ALAATTİNOĞLU: Haber 
yaparak geçiyor. Sabah 
işe geldiğimizde önce bir 
gündem taraması yapıyoruz. 
O gün İstanbul’da neler 
olmuş, dünyada neler olmuş 
gibi. Gazete haberlerine ve 
ajans haberlerine bakıyoruz. 
Kendi haber kaynaklarımıza 
bakıyoruz. Onlardan haber 
istiyoruz. Haber toplantılarına 
gidiyoruz. Toplantılarda bizim 
önerdiğimiz haberler kabul 
görüyorsa habere çıkıyoruz. 
Akşam haberlerimiz bitince 

kanala geliyoruz. Kanala gelince de boş 
durmuyoruz tabii. Sadece çekim yapmakla, 
anons yapmakla olmuyor. Bir de o çektiğimiz 
haberi yazıyoruz. Görüntü, anons vs. bunları 
biz metin haline getiriyoruz. Bu metinler 
editörler tarafından okunduktan sonra haber 
montaja giriyor. Yine biz montajın, haberin 
başında duruyoruz. Haberimiz yayına hazır 
olana kadar haberimizle ilgileniyoruz. 
D.PEKER: Haber alanınızdan bahseder misiniz?
U.ALAATTİNOĞLU: Şöyle ki, haber toplantısına 
girdiğimiz zaman genel yayın yönetmenimiz 
oluyor, haber müdürümüz oluyor, editör 
arkadaşlarımız oluyor ve muhabir 
arkadaşlarımız oluyor. Benim alanım polis 
adliye muhabirliği. Daha çok hayatın içinden 
haberler yapıyoruz. Sıcak haberler, gazetenin 
3. sayfa haberleri diye nitelendirdiğimiz 
haberler. Bültenin en başına girecek haberler. 
Mesela bir helikopter düştüğü zaman oraya 
ben koşturuyorum. Çünkü kendi alanımla 
ilgili. Bir polisle, bir askerle, haber kaynağı ile 
yani bizzat bilgi alabilecek kişi olduğum için 
ben gidiyorum. Aslında kimsenin tam net bir 
alanı yoktur. Ama uzmanlaştığı alanlar vardır, 
benimki de adli vakalar. Diğer arkadaşlarımızın 
da ekonomi haberleri, siyaset haberleri, 
magazinsel haberler olsun birçok alanda 
görev yapan muhabir arkadaşımız var.

” Gazetecilik gözlem 
yeteneği gerektirir.” 

KORTLARDA ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ RÜZGARI ESİYOR

Okulumuz seçmeli ders programında 
tenis dersini seçen öğrencilerimiz 
her hafta antremanlarına Enka Tenis 
Kulübünde devam ediyorlar. Okul 

dışında da antremanlarına devam eden ve 
lisans altında oynayan öğrencilerinizin başarı 
haberlerini aldıkça bizler de mutlu oluyoruz. 
Okulumuz tenis kulübü sporcularından Gr7 
öğrencimiz Mehmet Efe Yılmaz 28 Şubat-3 
Mart 2019 tarihleri arasında Türkiye Tenis 
Federasyonu tarafından Marmaris Tenis 

Kulübü’nde düzenlenen ve 70 sporcunun 
katıldığı 14 Yaş Haftasonu Tenis Turnuvasında 
mücadele etmiştir.
Yine Gr7 sınıfı öğrencimiz Derin Aytoğ ise 28 
Şubat-3 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya 
Büyükler Haftasonu Tenis Turnuvasında  
mücadele etmiş ve kendi grubunda 5. 
olmuştur. Öğrencilerimizi kutluyor katılımları ve 
mücadeleleri ile akranlarına örnek niteliğindeki 
spor faaliyetlerinin ve başarılarının her alanda 
artarak devamını diliyoruz.


