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Azərbaycan Media Mərkəzi 
Onlayn jurnalistlər üçün vəsait

GİRİŞ
Bu vəsait Azərbaycan Media Mərkəzinin və Avropa Şurasının jurnalistlərə onlayn jurnalistika 
sahəsində karyeraya başlamaqda yardım etmək məqsədilə vəsaitin hazırlanması xahişini nəzərə 
alaraq, Media Ideas International Ltd-nin direktoru və Media Helping Media-nın təsisçisi  Devid 
Brüer tərəfindən hazırlanmışdır.

Vəsaitin hazırlanmasında məqsəd jurnalistlərə xəbərin məzmununu onlayn rejimdə təqdim edə 
bilmək və yeni veb-saytları idarə edə bilmək üçün müvafiq bilgilər verməkdən ibarətdir.
Devid bu vəsaiti hazırlamaq üçün BBC News onlayn vebsaytının, CNN.com Avropa, Orta Şərq 
və Afrika, Əl Cəzirə (ingilis dilində) kimi kütləvi informasiya vasitələrinin baş redaktoru kimi öz 
təcrübəsindən bəhrələnmişdir.

Bu vəsait Azərbaycan Media Mərkəzinin əməkdaşları Gülnarə Axundova və Elşad Fərzəliyev 
tərəfindən hazırlanmış, nəşr edilmiş və bütün jurnalistlərə xəbərin məzmununu onlayn rejimdə 
yüksək səviyyədə təqdim etmək üçün yardımçı ola bilər.

Bu vəsaitin hazırlanması Avropa Komissiyası ilə Avropa Şurası arasında Cənubi Qafqazda və Mol-
dovada söz, məlumat və media azadlığı adlı birgə proqram çərçivəsində mümkün olmuşdur. 
Vəsaitdə üç sahəyə diqqət ayrılır:

•	 Onlayn	jurnalistikanın	rolu	
•	 Xəbərlər-saytın	idarə	olunması	
•	 Xəbərin	toplanması	və	yayılması	üçün	sosial	şəbəkədən	istifadə

Bu vəsaitin istifadəsindən yararlanacağınıza ümid edirik.
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ONLAYN JURNALİSTİN ROLU

Hər bir xəbər saytının məqsədi başlıca məlumatları öz istifadəçilərinə ən səmərəli və obrazlı şəkildə 
çatdırmaqdır. 

Bu o deməkdir ki, o, məlumatları cəld və sadə şəkildə çatdırmalı, göz oxşayan olmalı və insanlarda 
həmin sayta yenidən qayıtmaq istəyi oyatmalıdır.

Hər bir xəbər saytının məqsədi 
başlıca məlumatları öz 

istifadəçilərinə ən səmərəli və 
obrazlı şəkildə çatdırmaqdır.

TəRs pİRamİda
Əsas xəbərin əvvəldə, qalan məlumatların isə vaciblik dərəcəsinin azalan sırası ilə göstərildiyi yazı 
üslubunda xəbər materialının yazılması tərs piramida adlanır. 

Piramida aşağı hissəsi geniş olmaqla zirvəyə doğru getdikcə daralır; xəbər materialı isə əksinə, 
yuxarı hissədən geniş olur və aşağıya doğru getdikcə daralır. 

Giriş adlanan birinci abzasda materialın ən maraqlı, ən yeni, ən qeyri-adi və ən vacib, aydın və 
sadə tərzdə söylənilən hissəsi yer alır. 

Ardınca isə xəbərin tam izahı və bütün təfərrüatları göstərilir. Materialın ən maraqlı hissələri onun 
zirvəsinə ən yaxın yerdə yazılmalıdır.

Materialın növbəti hissəsi – tərs piramidanın itiləşən yeri – yardımçı ola bilən, lakin vacib olmayan 
məlumatı əks etdirir.

Tərs Piramida üslubunda yazı
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Onların sizə çatdıracağı məlumatlar
uğurlu olmalıdır

Yardımçı ola biləcək,
lakin vacib olmayan

əlavə məlumatlar

Bu halda incə
üslublu
olmaq

O, sürətlə yüklənməlidir, boş və mənasız 
sözlərdən ibarət olmamalıdır. 

Onlayn jurnalistin rolu digər jurnalistlərin rol-
larına çox oxşayır. 

Fərq yalnız sizə həmin məlumatı onlayn 
rejimdə təqdim etməyiniz üçün lazım olan 

platforma və bacarıqlarda olsa da, jurnalistika qaydaları eynidir. 

•	 Siz	faktlardan	bəhs	edirsiniz.
•	 Cümlələrinizin	anlaşılan	olmasına	yenə	də	ehtiyac	var;	onların	mübtədası,	xəbəri	və	
tamamlığı	olmalıdır.

•	 Siz	materialın	tam	mahiyyətini	təqdim	edəcəksiniz.
•	 Siz	kim,	nə	üçün,	harada,	nə	zaman,	nə	və	necə	kimi	mühüm	suallar	verəcəksiniz.
•	 Materialın	formatı	piramida	şəkilli	olacaq	–	istənilən	yerdən	kəsilə	bilən	və	hələ	də	
anlaşılan	yazı.
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Əgər sizin üzərində işlədiyiniz veb-sayt müstəqildirsə (başqa media funksiyası ilə əlaqədar 
deyildirsə), onda siz öz redaksiyanızın təlimatlarına uyğun hesab etdiyiniz məlumatları sərbəst 
şəkildə təqdim edə bilərsiz. 

Əgər sizin işlədiyiniz veb-sayt daha böyük media təşkilatının bir hissəsidirsə, onda sizin həmin me-
dia orqanının xəbər toplama və xəbər təqdimatı xüsusiyyətlərini onlayn rejimdə əks etdirməyiniz 
gözləniləcəkdir.

Vebsaytlar əksər hallarda ümumi xəbər orqanının bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. 

Məqsəd onlayn və digər interaktiv platformalar da daxil olmaqla bütün ifadə vasitələri ilə xəbər 
brendini əks etdirməkdir. 

Belə olan halda siz xəbər qurumunun nəşr olunmuş formada və ya efir vasitəsilə işıqlandırdığı 
materialların deyil, məhz onlayn rejimdə müxtəlif materialların işıqlandırılmasına vəsait qoymaq 
üçün inandırıcı səbəb irəli sürməli olacaqsınız. 

Sizdən onlayn auditoriyaya yönəldilmiş məzmun və funksiya ilə dəyər qatmağınız gözləniləcəkdir, 
lakin istifadəçi sizin xəbər agentliyinizin xəbərin məzmununu çatdırdığı hər bir üsulda olduğu kimi, 
onlayn rejimdə də eyni faktlarla və tonla rastlaşmalıdır.

Sizin rolunuz istifadəçinin xəbəri dərk etmə səviyyəsini artıran və genişləndirən elementləri daxil 
etmək və ya istifadəçiyə efir vasitəsilə və ya nəşr formasında mümkün olmayan yollarla xəbər 
süjeti barədə sizinlə və başqaları ilə əlaqəyə girmək imkanı verməkdir. 

maTeRİalın uzunluğu və üslubu 
Bir vaxtlar insanlar düşünürdülər ki, internetin üstünlüklərindən biri jurnalistlər üçün materialın 
uzunluğuna məhdudiyyətin qoyulmamasıdır, jurnalistlər istədikləri qədər yaza bilərlər. 

Qəzet jurnalistləri üçün sütunun ölçüsünə qoyulan bütün məhdudiyyətlər, TV və radioda xəbər 
bülleteninə qoyulan vaxt limiti onlayn jurnalistikaya aid deyildi.

Bu həqiqət olub və indi də həqiqətdir, lakin əgər o azadlıq düzgün idarə edilməzsə, bu, tənbəl və 
başdansovdu yazının yazılmasına gətirib çıxara bilər. 

Xəbər materialları standart üsluba, tərtibata və formata malik olmalıdır. 

Məsələləri dərindən araşdırmaq üçün həmişə daha uzun, arxa planda qalan xüsusiyyətlərə ehtiyac 
olacaqdır. 

Buna baxmayaraq, çətin üslubda yazılmış xəbər materialları yenə də sıx, qısa formada yazılaraq 
təqdim edilməlidir.
Xəbər materialları standart üslubu gözləməlidir. 

Təqdimat formatında ardıcıllıq gözlənilməlidir ki, auditoriya materialı rahat şəkildə oxuya bilsin. 
Siz öz media təşkilatınızın daxili üslubunu tanıdığınıza əmin olmalısınız. 

Əgər belə bir üslub hələ yoxdursa, özünüz onu hazırlayın, bu vahid yanaşmaya nail olmaq üçün 
vacibdir. 

Nümunəvi onlayn xəbər materialı 300-500 söz həcmində olmalıdır.
 
Bu, mütləq və vacib qayda deyildir, sadəcə bir tövsiyyədir. Bəzi materiallar xeyli qısa, bəzi 
məlumatları dərindən təhlil edən fraqmentlər daha uzun ola bilər, lakin əsas xəbər materialları 
qısa olaraq qalmalıdır.

Lazım olmayan və ya mənasız sözlərdən istifadə etmədən, mümkün qədər qənaətli şəkildə yaz-
mağı öyrənməyiniz vacibdir.
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maTeRİalın 
quRuluŞu 

Sizin işlədiyiniz yerdə yəqin ki, xəbərlər bölməsi 
üzrə məzmunun idarə olunması sistemi (CMS) 
vardır. Siz materiallarınızı orada yazırsınız. 

Adətən başlıq və xülasə üçün qutular və ma-
terialın qalan hissəsi üçün digər sahə olur. 

Şəkil, audio, video, linklər və mətn qutuları 
əlavə etmək üçün funksiyalar ola bilər. 

Qutulardan və ya sahələrdən bəzilərində 
işarələr üçün məhdudiyyətlər ola bilər ki, siz 
çox uzun yaza bilməyəsiniz. 

Bu, çox vaxt ona görə belə olur ki, sizin 
veb üçün yazdığınız məzmun həm də SMS 
və WAP kimi digər mətn platformalarına 
göndərilməlidir. 
  
Başlıq özü ayrılıqda məna kəsb etməlidir. 

O qısa cümlədən ibarət olmalıdır. Bu, təkcə 
yaxşı jurnalistika deyildir, bu həm də o 
deməkdir ki, sizin xəbər qurumunuz mate-
rialdan digər platformalar üzərində başlıq 
sətri kimi istifadə edə bilər.

Birinci abzas başlığı təkrar etməməlidir, 
amma məlumatları təkrarlamadan əlavə 
etməlidir. O, həm ayrılıqda, həm də baş-
lıqla birgə məna kəsb etməlidir. Sizin me-
dia təşkilatınız bundan SMS xidməti üçün 
istifadə edə bilər.  

Xəbər qurumunuzun CMS tərtibatından 
asılı olaraq, sizin materialınızın başlığı və 
xülasəsi avtomatik olaraq sizin işlədiyiniz 
bölmənin indeks səhifəsində və ya saytın ön 
səhifəsində dərc oluna bilər.

Materialın növbəti hissəsi hər biri materiala 
daha da vacib faktları əlavə edən bir sıra ab-
zaslardan ibarət olmalıdır. 

Siz ilk 100 sözlə materialın əsas elemetlərini 
təqdim etmiş olmalısınız.   

Qalan 200-400 söz sitat, statistik məlumatlar 
və təhlillər də daxil olmaqla xəbərə rəng 
qatmaq üçün istifadə oluna bilər. 

Çox insanlar veb üçün abzaslarda uzun 
cümlələrdən istifadə etməyə üstünlük 
verirlər. Bu, mütləq yazı qaydası deyildir. 

Bəziləri düşünür ki, cümlələrin bölünməsi 
mətnin asan oxunmasına kömək edir; digərləri 
standart abzaslardan istifadə etməkdə da-
vam edirlər. Siz üzərində işlədiyiniz saytın da-
xili üslubuna riayət etməlisiniz.  

Hər nə olmasından asılı olmayaraq – ideya, xəbər, məhsul, 
xidmət və s. əksəriyyətimiz satmaq üçün yazırıq və satırıq. İn-
ternet vasitəsilə tez və effektiv satmaq üçün axtarış sisteminin 
zirvəsində olmağımız çox vacibdir. Yaradıcı yazı  incəsənət yazısı 
olsa da axtarış sistemləri üçün bu bir elmdir.

Saytınızın axtarış sistemində mövqeyinə təsir edə bilmək üçün 
iki əsas amil var: açar sözlər və keçidlər (linklər). Qeyd etdiyiniz 
açar sözlər sizin nə etdiyinizi, keçidlər isə nə qədər önəmli oldu-
ğunuzu axtarış sisteminə deyir.  Bunun üçün çalışın: 
1. Saytınızın səhifələrini kateqoriyalara ayırın. Əgər siz xəbər 
portalını idarə edirsizsə, saytın səhifələrini belə kateqoriyalaşdır-
maq olar: siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət və s.
2. Auditoriyanızı araşdırın. Hədəf auditoriyanızın hansı açar 
sözlərini axtardığını tapın.
Hər səhifə üçün münasib olan əsas fikirləri qeyd edin və hədəf 
qrupunuzun onları tapa bilməsi üçün istifadə etdiyi açar sözlərin 
araşdırılmasına vaxt sərf edin. Məsələn siyasi xəbərlər kateqo-
riyası üçün açar sözlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Milli Məclis; 
ictimai xəbər səhifəsi üçün Azərbaycan səhiyyəsi, təhsildə isla-
hatlar və s. ola bilər.
3. Ayrıca sözlərdən deyil, ifadələrdən istifadə edin.  Nəzərə alın 
ki, ayrıca açar sözlər üçün rəqabət güclü olur. Əgər sizin xəbər 
qurumunuz əsas açar sözü kimi “xəbər” sözünü seçmirsə, si-
zin xəbər qurumunuz üçün  nəyin unikal olması barədə düşü-
nün. Bəlkə siz yalnız Bakıda baş verən hədisələri xəbər vermək 
istəyirsiz? Elə isə niyə də “Bakı xəbərləri”-ni açar sözü kimi 
istifadə etməyəsiz?
4.	Hər bir açar sözlərini bütün səhifələrə əlavə etməyin. Hər 
səhifə üçün yalnız bir və ya iki açar söz müəyyənləşdirin. İqtisadi 
xəbər kateqoriyanız üçün “Bakı iqtisadi xəbərlər” açar sözlərini 
qeyd edə bilərsiz.
5. Linklərdə açar sözlərdən istifadə edin. Baxmayaraq ki, siz hər 
açar sözünü bütün səhifələrdə qeyd etməməlisiniz, yaxşı olar-
ki, mətn keçidləri ilə birgə səhifənizə keçidlər qoyasız. Bununla 
axtarış sistemləri sizin saytınıza baxdıqda səhifələrin bir-biri ilə 
əlaqəli olduğunu görəcəklər. Daha çox mətndə keçidlərin olma-
sı daha yaxşıdır xüsusilə mətnin keçidi açar sözdürsə. Məsələn, 
“Bakı İqtisadi Xəbərləri” səhifəsinin sonunda “Bakı ictimai 
xəbərləri” mətninə keçid verin.  Əgər saytınızın oxuna bilməsinə 
zərər vurmadan idarə edə bilərsizsə səhifənizin nüsxəsini də 
əlavə edin. Məsələn: Ən son iqtisadi xəbərlərlə yanaşı “Bakı so-
sial xəbərləri” də təqdim olunur.
6. Başlıqlarda açar sözlərdən istifadə edin. Axtarış etdikdə oxu-
cular saytınızı nəzərdən keçirmək üçün saytın başlığına nəzər 
yetirirlər. Bu o deməkdirki, saytınızın axtarış sistemində necə 
kateqoriyalaşmasında başlıqların rolu böyükdür. Məhz buna 
görə də əlavə başlıqlar etməyi unutmayın. Ümumiyyətlə bu 
həm də saytınızın rahat oxuna bilməsinə kömək edəcək çünki 
bu müştərilərə məqalələri cəld nəzərdən keçirməyə kömək edir.
7. Açar sözlərin intensivliyini yoxlayın
İlkin keçidi verərkən onun əmsalının sıxlığını yoxlayın: 
http://www.gorank.com/analyze.php ünvanında araşdırmaq 
istədiyiniz saytın domeynini və açar sözləri qeyd edin. Bura-
da səhifənizin bütün vacib hissələrinin faizini qeyd edəcək, 
sürəti(nüsxə), başlıq, meta açar sözləri, meta təsvir və s daxil ol-
maqla. Daha yüksək sıxlıq daha yaxşı hesab olunur. Ümumiyyətlə 
axtardığınız sıxlıq ölçüsü ən azı 3-5% olmalıdır. Əgər az olarsa, 
güman ki digər keçiddən istifadə etməli olacaqsız.
Bu tövsiyyələrə riayət etsəniz axtarış sistemində işiniz səmərəli 
olacaq.
Ancaq yadınızda saxlayınki, həddinizi aşmayın. Axtarış sistemi və 
müştəri üçün yazılan yazıların balansını tənzimləmək asan deyil. 
Çox hallarda mütəxxəsis köməyi olmadan bu balansı saxlamaq 
çox çətin olur. Amma narahat olmayın, əgər siz açar sözlərin 
təhlilini artıq araşdırmısınızsa, peşəkar vebsayt yazarı əziyyət 
çəkmədən əsas açar sözləri ilə işləməyi bacarır.

Düzgün YAzMAq: AxtArış sİsteMlərının 
OptıMAllAşDırılMAsı GülnaRə  axundova
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maTeRİalın bölünməsİ
 
Əgər siz düşünürsünüz ki, materialınız 300-500 sözdən daha artıq olmalıdır və bütün mənanı yal-
nız 1500 söz ilə ifadə etmək lazımdır, onda bütün faktları qarşınıza qoyun və materialın kiçik, lakin 
əlaqəli tərkib hissələrə bölünməsini nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Uzun xəbər materialının bölünməsi onlayn jurnalist üçün vacib üsuldur. 

Bu o deməkdir ki, materialın əsas faktlarını bir qısa məqalədə göstərməklə yanaşı əsas materialın 
daxilindəki tərkib hissələrinin daha geniş izahını verən ayrı-ayrı materiallara linklər təqdim etmək 
olar.  

Bu həm də o deməkdir ki, oxucu çox uzun mətn ilə üzləşmir və mətni asanlıqla dəyişdirilə bilən 
hissələrə bölür. 

onlayn yazıya əlavə dəyəR qaTmaq
Öncə qeyd olunduğu kimi, bir vaxtlar onlayn jurnalistin istədiyi həcmdə yazmaq imkanının olması 
düşünülürdü. Artıq zaman dəyişib.  

Bir çox xəbər qurumlarının çoxsaylı xəbər materialları üçün uzun həcmli mətndən istifadə etməsi 
dövrü ötüb keçmişdir.  

Əlamətlər müxtəlifdir, lakin xəbər materialları yazan jurnalistlər öz aydın və yığcam yazı üslubunu 
qoruyub saxlamalıdırlar. 

İstifadəçi üçün zaman çox vaxt pul dəyərində olur. Onlar sizə faktların lazımsız fikirlərlə doldu-
rulmasına və ya nəsr üslubunda yazdığınıza görə təşəkkür etməyəcəklər, belə ki, onlar vacib 
təfərrüatların verilməsini istəyirlər. 

Sizin vəzifəniz faktların istifadəçilərə ən səmərəli yolla çatdırılmasıdır, həmin faktların lazım olma-
yan, boş sözlərlə ifadə olunmamasıdır. 

Sizin saytınıza xəbər oxumaq üçün daxil olan şəxslər başlıq və ya xülasədən bir qədər çox olan 
materialların üzərində dayanmaq istəməyəcəklər. 

Onlar hər zaman nəsə unikal, dəyərli bir yenilik axtarırlar. 

Veb materialın fərqli şəkildə təqdim edilməsi üçün bir çox cəlbedici yollar təklif edilir. 

Redaktor materialı jurnalistə verəndə əsas başlıq adətən hazır olur. Nə isə baş verəcək və artıq 
bəzi əsas faktlar əl altında olacaq.  

Jurnalist onu başa düşməli və məlumatı mümkün qədər cəld çatdırmalıdır.

materialınız 300-500 
sözdən daha artıq 

olmalıdır və 
bütün mənanı 

yalnız 1500 söz ilə 
ifadə etmək lazımdır

Hissələrə bölünmüş materialın hissələrindən hər birinin öz 
başlığı olmalı və bu başlıqlar materialın əsas hissəsində 
(və bölünmüş materialın hər bir hissəsi) əlaqəli xəbər ma-
terialı kimi göstərilməlidir.
 
Materialın bölünməsi sizə xəbərin başlıca vacib 
elementlərini bir məqalədə göstərməyə imkan verir, eyni 
zamanda “yan sütunlar” vasitəsilə mürəkkəb məsələlərin 
izah edilməsi üçün vasitə təklif edir. 

ONLAYN JURNALİSTİN ROLU
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2006-cı ildə Bəhreyndə baş vermiş gəmi faciəsini 
misal gətirək. Körfəzdə gəzinti yaxtasının aşma-
sından sonra 57 nəfər həlak olmuşdu (tələfat 
sayı sonradan artdı). 

Öz qohumları barədə xəbər gözləyəndə ölən 
və ya sağ qalan vətəndaşların siyahısı başlıca 
məlumat rolunu oynayırdı. 

Lakin siyahının mətndə göstərilməsi bir neçə ab-
zasın olmasını tələb edəcəkdi. 

Bu zaman məlumatlar mətn qutusunda göstərilə 
bilər ki, tez oxumaq istəyənlər məlumatları daha 
sürətlə əldə edə bilsinlər. Bu, istifadəçiyə bütün 
materialı oxumadan onun əsas hissələrinə cəld 
nəzər salmaq imkanı verir. 

Mətn qutusu həm də digər materiallarda və 
ya saytın əsas səhifəsində istifadə oluna bilər 
və sizin material olan səhifənizdəki mətnin 
bölünməsinə imkan verir. 

Ölüm	faktı	təsdiqlənənlər

• 22 Hindu
•	13 Britaniyalı
•	5 Cənubi Afrikalı
•	5 Filippinli
•	4 Pakistanlı
•	4 Sinqapurlu
•	2 Tayvanlı
•	1 İrlandiyalı
•	1 Alman
•	1 Cənubi Koreyalı
Mənbə: Bəhreyn Daxili İşlər 
Nazirliyi

qRafİkləR və ŞəkİlləR 

Qrafiklər materialın əsas faktlarını göz oxşayan və ilk baxışdan diqqəti cəlb edən tərzdə çatdırmaq 
üçün böyük imkan verə bilər. Onlar yaxşı yazılmış mətni əvəz etmir, lakin materiala daxil edildikdə 
buradakı vacib məlumatları aça və ya vurğulaya bilər.

 2000-ci ilin avqustunda Rusiyanın Kursk sualtı nüvə gəmisinin batması barədə materialı misal 
gətirərək: CNN xüsusi onlayn material hazırlamışdı, bu materialda onlar iki sadə şəkildə iki əsas 
məlumatı əks etdirən iki qrafik təsvir etmişdilər.  

Bu qrafiklərdən birində Kursk gəmisi avialaynerin yanında təsvir edilmişdi. 

fakT aRxİvləRİ və xRonolojİ qRafİkləR

Bu mətn qutuları, xronoloji qrafiklər və foto arxivləri istifadəçiyə lazım olan bütün təfərrüatları 
və onların ən çox maraqlandıqları məsələ və ya faktın üzərinə vurmaqla daha çox məlumat əldə 
etmək imkanı verərək bütün digər materiallarda  istifadə oluna bilər. 

mətn qutuları istifadəçilərə 
bütün materialı oxumadan 
onun əsas hissələrinə cəld 
nəzər salmaq imkanı verir.  
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Digər qrafikdə isə o, Eyfel qülləsinin yanında dənizin dibində təsvir edilmişdir.
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Oxucu gəminin ölçüsünü və onun Barens dənizində nə qədər dərinlikdə olmasını aydın görə bilərdi.  

Qrafiklər sözləri əvəz etmir lakin onlar daha mürəkkəb faktları və rəqəmləri həm məlumatlandırıcı, 
həm də əyləndirici tərzdə başa düşməkdə istifadəçilərə yardımçı ola bilər. 

Xüsusilə ön səhifədə və bölmənin indeks səhifəsində istifadə olunan şəkillər istifadəçinin diqqətini 
materiala cəlb etməlidir. 

Baş və çiyni təsvir edən şəkillər ən yaxşı seçim hesab olunmur, baxmayaraq ki, bəzi materiallarda, 
məsələn, siyasi görüşlərə dair materiallarda onlardan qaçmaq çox çətindir.  

Bununla belə, yaxşı şəkil materialın təsirini qat-qat artıra bilər. 

Ən yaxşı şəkillər istifadəçini yolunda dayandıran şəkillərdir. 

Şəkillərin səhifədə düzgün yerləşdirilməsi də vacibdir. Əgər sizin veb-saytınızda şəkillər materialın 
sağ tərəfində yerləşdirilərsə, onda şəkildəki subyektin sağa baxması yanlışdır. Bu o deməkdir ki, 
həmin subyekt səhifənin içərisinə doğru deyil, ondan qırağa baxır. Aşağıdakı şəkildə bu yanlışlıq 
öz əksini tapmışdır. 

Yanlış istiqamətləndirilən şəkil

Bu şəkil isə düzgün istiqamətləndirilmişdir.
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ən yaxşı şəkillər istifadəçini 
yolunda dayandıran şəkillərdir.
Şəkillərin səhifədə düzgün 
yerləşdirilməsi vacibdir. 
 

Şəkilaltı yazılar məzmunun daha yaxşı anlaşılmasına xidmət etməli və materiala maraq oyatmalıdır. 

oRİjİnal məzmun və plaGİaT 
Qaynar xəbər materialları ilə işləyərkən əksər media qurumları eyni faktlardan istifadə edir.

Onların mənbələri adətən eyni olur; onlar məlumatı eyni xəbər agentliklərindən alır və eyni telefon 
zəngləri edirlər. 

Müxtəlif saytlarda eyni materialların dərc edildiyinə rast gəlmək təəccüblü deyil.
 
Bütün hallarda xəbər qurumu digərlərindən fərqli materialın hazırlanmasına çalışmalıdır.

Belə olan hallarda onlayn jurnalist xəbər qurumunun müxbirlərindən birinin hadisə yerindən ha-
zırladığı eksklüziv xəbərdən sitat əlavə edə bilər.   

Əgər veb-sayt hər hansı qəzetə bağlıdırsa, qəzet fotoqraflarından biri trəfindən çəkilmiş eksklüziv 
şəkil istifadə oluna bilər. 
 
Bu halda şəkil, materialın yuxarı hissəsində yerləşdirilməli və çərçivəyə alınmalıdır. 

Əgər siz radio və ya TV kanalı ilə əlaqəli olan veb-saytda çalışırsınızsa, onda materialınızda yalnız 
sizin quruma məxsus olan eksklüziv audio və ya hər hansı video klipdən istifadə edə bilərsiz. 

Əsas məsələ orijinallığın axtarılmasıdır. 

Rəqib tərəfin hansı sahələrdə liderliyi ələ alması barədə narahat olmaqdansa, xəbər qurumunu-
zun digərlərinin etdikləri ilə müqayisə oluna bilməyən nələri etdiyini araşdırın və bunun təqdim 
edilməsinə daha çox diqqət ayırın.

Heç vaxt məzmunu başqa saytdan oğurlamayın və onu özünüzünkü kimi təqdim etməyin. 
Bu nəinki qeyri-etik, həm də həddən artıq təhlükəlidir. 

Əgər siz faktın və məlumatın öz mənbələrinizdən, xəbər qurumunuzun müxbirlərinin birindən əldə 
edildiyini və ya tanınmış mənbələrə aid olduğunu təsdiq edə bilmirsinizsə, onu daxil etməyin.

Kompüterin və vebin kəsib yapışdırma funksiyaları vasitəsilə plagiat çox asanlıqla baş verir.

Belə bir deyim vardı ki, internet “köçürmə və təkmilləşdirmə”-dən ibarətdir. 

Onlar aşkar olan faktı əks etdirməməlidir. 

Şəkilaltı yazılar və başlıqlar adətən mətnin yazıl-
masında ən çətin olan hissələrdən biridir. 
Bunları yanlış tərtib etsəz, xəbər brendinizin nü-
fuzuna zərər dəyə bilər. 

Onları dəfələrlə oxuyun. Aydın ifadə olunmayan 
başlıqlar və şəkilaltı yazılar real təhlükədir. 

Sözlərinizin hansı yolla yanlış şərh edilə və başa düşülə bilməsi barədə düşünün. Əgər hər hansı 
şübhəniz olarsa, onu yenidən yazın və sadəliyi qoruyub saxlayın.

Məqsəd ağıllı olmaq deyil. Ağıllı olmağa çalışmaq çaşqınlıq yarada bilər. Məqsəd aydın, dəqiq 
olmaq və oxucuların materialı oxuyaraq daha çox məlumat əldə etməsi üçün onlarda maraq 
oyatmaqdan ibarətdir. 
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Dizayn və tərtibatda plagiat halları müəyyən mənada başa düşülən olsa da, materialın təfərrüatı 
ilə bağlı bunlar hər zaman qəbuledilməzdir.

Plagiat səhv əməl olmasından savayı, xəbər brendinizin nüfuzunun həqiqiliyinə əmin olmadığınız 
təfərrüatlara aid edilməsi deməkdir. 

Siz cümləni yazdıqdan və o saytda dərc edildikdən sonra məlumat sizin qurum tərəfindən yoxla-
nılıb təsdiq edilmiş hesab olunur. 

Bu, həm şəxsi, həm də peşəkarlıq baxımından böyük riskdir. 

Yalnız doğru bildiyiniz və sübut edə biləcəyiniz yazını dərc edin.

maTeRİalı bİRİncİ veRməlİ yoxsa düzGün 
HazıRlamalı 

baş verən hadisənin aydın 
olmayan təfərrüatlarını 
olduğu kimi çatdırmaqdansa 
yalnız təsdiq oluna bilən 
faktlara istinad edin.

ŞəRHləR və RəyləR 

Bütün jurnalistika sahəsində olduğu kimi, reportyorun rolu faktı təqdim etməkdir. Siz burada şərh 
etməməli və rəy səsləndirməməlisiniz. 

Əgər siz xüsusi təlimata və təcrübəyə malik müxbirsinizsə, onda sizdən işıqlandırdığınız vəziyyətin 
təhlilini aparmaq gözlənilir. Buraya sizin hansı yolla inkişaf etməyin ehtimal olunması barədə 
məlumatlı rəyiniz daxil edilə bilər.   

Buna baxmayaraq, adi xəbər saytında işləyən veb jurnalistlərin əksəriyyətindən bunu etmək tələb 
olunmayacaqdır. Şərhlər və rəylər fakt kimi materiala daxil edilməməlidir.  

Hadisə baş verdikdən və məlumat ictimaiyyətə 
əlyetərli olduqdan sonra, adətən, xəbərin çatdırıl-
masında birinci olmaq uğrunda rəqabət gedir. 

Bu yarışda üstələmək yalnız o zaman təqdirəlayiq 
məqsəd hesab edilir ki, siz bütün faktlara malik ol-
duğunuza və onların dəfələrlə yoxlanıldığına əmin 
olasınız. 

Qaynar xəbər dərc etmək, sonra isə materialı geri 
götürməkdən pis şey yoxdur. 

İstifadəçiləriniz sizin bu xəbərdə yalnışlığa yol verdiyinizi anlayacaq. Onlar sizin qarşı tərəfi 
üstələdiyinizi nadir hallarda biləcəklər. Onlar bunun heç fərqinə varmaya da bilərlər.

Şayiələrə uymayın. Baş verən hadisənin aydın olmayan təfərrüatlarını olduğu kimi çatdırmaqdansa 
yalnız təsdiq oluna bilən faktlara istinad edin. 

Siz nəyinsə baş verdiyini istifadəçilərin nəzərinə çatdıra bilərsiniz. Bu tipli xəbər başlıqları, məsələn: 
‘son məlumatlarımızı gözləyin …’ məqbul hesab olunur.
 
Bununla belə, siz bir müxbir kimi hadisə yerində  deyilsinizsə və məlumat sahibi deyilsinizsə, 
səbəb etibarlı orqan tərəfindən təsdiq olunmayana qədər onun barəsində fikir yürütməyin.
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Həmişə yadda saxlayın ki, 
məqalənin həcmi artdıqca 
yeni xülasə, şəkil və başlığın 
olmasına ehtiyac ola bilər. 

məqalənİn HİssələRlə dəRc olunması

Qaynar xəbər çatdırılarkən adətən əldə materialınız və vaxtınız da az olur. 

Məqalənin əsaslandığı yalnız bir fakt ola bilər. 

İlkin olaraq çatdırmaq istədiyiniz məlumatı ifadə edən bir cümləni qurun və onu dərc edin.

Onlar yalnız hadisəyə cəlb olunmuş kəsdən əldə edildiyi zaman əsaslandırılmış olur. Rəyi ifadə 
edən həqiqi sitatlar onlayn jurnalistikada faydalı rol oynayır. Siz materiala güclü sitatdan ibarət 
mətn qutusu əlavə edə bilərsiniz.  

Bu, nəinki mətni hissələrə bölür, həm də oxucunun nəzərini materialın ən vacib elementlərindən 
birinə yönəltmək üçün başqa imkan irəli sürür.  

Onlardan düşünülmüş şəkildə istifadə edin. 

Nəzərə alsaq ki, materialda şəkil, fakt qutusu və qrafikdən istifadə oluna bilər, bir materialda iki 
sitat qutusu izafi hesab edilir. 

Materialı lazımsız fikirlərlə doldurmayın. 

Yalnız materialın düzgün çatdırılmasına kömək edənlərdən istifadə edin. 

Həddən artıq əlavə fikirlərdən istifadə etsəniz, oxucuların marağının itməsinə səbəb olacaqsınız. 

Bundan sonra siz məlumat olduqca məqaləyə 
cümlələr əlavə etməkdə davam edə bilərsiniz.

Birinci versiya hətta şəkildən ibarət olmaya bilər. 
O, bir qısa cümlədən ibarət ola bilər.

Növbəti abzasda daha ətraflı məlumat da ola 
bilər. O, hadisəni kontekstə daxil edən bir cümlə 
ola bilər. 

Məqaləyə hər dəfə bir cümlə əlavə olunduqda siz məqaləni yenidən dərc edə bilərsiniz. 

Əgər siz qaynar xəbəri çatdırırsınızsa, materialın tam hazır olmasını gözləməyin heç bir mənası 
yoxdur. 

Siz çox məlumat öyrəndikcə onu dərc etməyiniz vacibdir. 

Həmişə yadda saxlayın ki, məqalənin həcmi artdıqca yeni xülasə, şəkil və başlığın olmasına ehtiyac 
ola bilər.  

Bununla belə, bu prosesi hədsiz uzatmayın. Materialın nə zaman bitdiyini və başqa xəbərin nə 
zaman başlandığını bilmək bacarığı olmalıdır. 
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nə zaman saxlamalı və nə zaman
davam eTməlİ 

Qaynar xəbəri əks etdirdiyi hadisə inkişaf etdikcə daha çox məlumat əlavə olunacaqdır.

Daha çox məlumatın meydana çıxmasına baxmayaraq, əvvəl-axır material tamamlanacaq.

Onlayn jurnalistin əsas bacarığı məqaləni nə zaman tarixi bir hadisənin arxivi kimi saxlamağı və 
yeni versiyaya nə zaman başlamaq lazım olduğunu bilməsidir.

Məsələn: 9/11 tarixində qoşa qüllələrə dəyən iki təyyarə barədə məqaləyə nəzər salın. 

Əgər məqalə dayanmadan davam etdirilsəydi və birinci qülləyə dəyən birinci təyyarə barədə ilkin 
məqalə olduğu kimi saxlanmasaydı, bizim yenidən istifadə etmək üçün onlayn arxivimiz olmazdı.
 
Bu, gələcəkdə onlara qayıtmaq üçün məqaləni təşkil edən xüsusi hadisələrin qeydiyyatını yaradır.
İkinci qülləyə dəyən ikinci təyyarə də bir hadisə kimi yaddaşda saxlanmalı olan məqalədir.
 Əgər biz bunu etməsək, onda daim yenilənmiş, lakin hər bir hadisənin məğzini göstərə bilməyən 
məqalə uzun alınacaqdır. 

Hər bir hadisəni göstərə bilməyən veb-sayt etibarlı arxivə malik olmadığından uğursuz alınacaq. 

9/11 abidəsi

Təyyarə birinci qülləyə dəyir
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Əgər 9/11 məqaləsi hər bir hadisəni saxlamadan davamlı 
olaraq yenidən yazılmış olsaydı, biz məqaləyə iki il sonra 
baxdıqda Ground Zero-da memorial parkın açılmasının 
şahidi olardıq.

Buna baxmayaraq, birinci hadisə bizim illər sonra qayıt-
maq istəyəcəyimiz məqalə idi. 

Buna görə də, siz əlavələrin edilməsini və ya mövcud 
məqaləni yenidən yazmağı nə zaman dayandırmaq və yeni 
versiyaya nə zaman başlamaq lazım gəldiyini bilməlisiniz. 

lİnkləR, üsTünlükləR və TəHlükələR 
İstifadəyə yararlılığın öyrənilməsi onu göstərmişdir ki, bizim məqalələrimizə daxil etdiyimiz linklər 
ən vacib elementlərdən biridir. 

Linklərə məqalənin bir hissəsi kimi baxılmalıdır. Əks təqdirdə, onların daxil edilməsinin heç bir 
əhəmiyyəti olmaz. 

Onlar həmçinin bizim yazdığımız cümlələrə əlavə maraq gətirən element kimi nəzərə alınmalıdır.
 
Onlar həmin sözləri təkrarlamaq üçün deyil, bizim söyləyə bilmədiyimiz, ya da tədqiq etmədiyimiz 
əlavə məlumatları daxil etmək üçün istifadə olunur.

Xəbərdə öz əksini tapan xüsusi elmi kəşfdən bəhs edən elmi məqalələrə linklər tipik misal ola bilər.    

Ən əziyyətsiz variant isə tədqiqat aparan təhsil müəssisəsinin ön səhifəsinin linkinə və ya xəbərdə 
qeyd oluna bilən şirkətin ana səhifəsini qeyd etməkdir.
Hətta sizin izah edilməsinə vaxt və ya yeriniz olmadığı təfərrüata link qoymağınız düzgün olardı.  

xəbərdə öz əksini 
tapan xüsusi elmi 
kəşfdən bəhs edən elmi 
məqalələrə linklər tipik 
misal ola bilər. 

siz bu linklərin məqalənizi 
oxuyan insana faydalı 
olmasına əmin olmaq üçün 
onların tədqiqinə vaxt sərf 
etməlisiniz.

Siz bu linklərin məqalənizi oxuyan insana fayda-
lı olmasına əmin olmaq üçün onların tədqiqinə 
vaxt sərf etməlisiniz.

Baxmayaraq ki, linklər sizə materialı nəql 
etməkdə yardımçı olan dəyərli vasitə ola bilər, 
linklərdə çox təhlükələr də gizlənə bilər. 

Siz linkinə daxil olduğunuz məzmun üzərində 
nəzarətə malik deyilsiniz. 

Siz məqaləniz vasitəsilə lazımi səhifəyə daxil ola bilərsiniz, amma kim deyə bilər ki, daxil olduğu-
nuz saytı idarə edən şəxs gələcəkdə oraya başqa yazı yerləşdirməyəcəkdir?   

Reklamçılar da linklərdən sui-istifadə edə bilərlər. Jurnalistlər nadir hallarda onlara məhdudiyyət 
qoyurlar. 

Siz diqqətli olmalı və yalnız sizin saytınıza uyğun nüfuzu bölüşən etibarlı saytlara keçid verməlisiniz. 

Həmçinin zövq və sanballılıq məsələsinə də diqqət yetirilməlidir.  

Baxmayaraq ki, əksər saytlar özlərini ”bu sayt keçid aldığı digər saytlardakı materialların 
məzmununa görə məsuliyyət daşımır” kimi sözlərlə özlərini qoruyurlar, siz əlaqə qurmaq üçün 
münasib hesab etdiyiniz saytlara görə müəyyən məsuliyyət daşıyırsız.

Sizin təklif etdiyiniz linkdən bir klik sonra mövcud olan materialın məzmununun sizin öz saytınıza 
tətbiq etdiyiniz zövq və sanballılıq standartlarına uyğun olmasının təmin edilməsi yaxşı qaydadır.  

Bu, adətən saytı idarə edən və sizə nəyin lazım olması barədə təlimat verən şəxsin vəzifəsidir, 
lakin siz də bu barədə fikirləşməlisiniz. 

ONLAYN JURNALİSTİN ROLU
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dəRİnə vaRmamaq və mİnİmumun maksİmuma 
çaTdıRılması 

Sizin başınız məqaləyə elə qarışa bilər ki, siz məlumatlarla yüklənə və vacib olan məqamı nəzərdən 
qaçıra bilərsiniz.  

Bəzən məqalə yazan jurnalist faktlara çox yaxın ola və vacib məqamı görməyə bilər.

Jurnalistlər bəzən real xəbər aspektini görmək üçün həddən çox rənglər edə, hadisənin tarixçəsinə 
baş vurub mövzuya həddən çox cəlb oluna bilər. 

Onların beyinləri onların yazı stolları kimi məlumatlarla qarmaqarışıq olur.

Onlayn jurnalistikada məqalənin məğzini üzə çıxarmaq üçün dolaşıq fikirlərin kəsilib çıxarılması 
məharəti vardır. Çox vaxt bu işdə növbətçi redaktor və ya baş müavin yardımçı olur. 

Əgər siz təksinizsə, onda siz daim özünüzdən məqalənin nə haqqında olması, nə baş verməsi, bu-
nun nə üçün vacib olması, onun kimlər üçün təsirli olması, onlara nə cür təsir göstərməsi və onun 
ardınca nəyin baş verməsinin ehtimal olunduğunu soruşmaqda davam etməlisiniz. 

Mürəkkəbliyi kənara qoyun, əsas mətləbə keçin. 

Məqalənin yekun ümumi mənzərəsini verən bir sətir 
hansıdır? 

Məqaləni qısa, mahir cümlələrlə sadələşdirin. 

Bildiklərinizi sadalayın. Ağıllı olmağa çalışmayın. Siz 
öz dairənizdə təəssürat üçün deyil, adi insanları 
məlumatlandırmaq üçün yazırsınız. 
Elə də ola bilərki, sizin çox az faktlarınız olacaqdır, 

lakin hələ də sizdən məqalə yazmaq gözləniləcəkdir. 

Davam edən xəbəri yeniləmək gərəkdir və bunu etmək üçün yalnız bir yeni məlumatınız ola bilər. 
Onda sizin vəzifəniz dərinə varmaq deyil əksinə qısa əlaqə olacaqdır.

Bu vəziyyətdə siz minimumu maksimuma çatdırmağa məcbur olacaqsınız. Bunu etmək üçün ba-
carığınız olmalıdır.  

Siz məsələni qeyri-səmimi şəkildə şərh etməklə onu şişirtməməlisiniz, amma qaynar xəbər mate-
rialının kontekstində aşkar olanı yenidən vurğulamaqla real dəyər qata bilərsiniz. 

Bu, məzmunu boş-boşuna doldurmaq demək deyildir, əksinə, adi insanların nə ilə marağlana-
caqları barədə düşünmək, boşluqların sizin xəbər agentliyinizin daxilində saxlanan məlumatlarla 
doldurulması və onun onlayn rejimdə təqdim edilməsidir. 

Aşkar olanı təkrarlamaqla oxucunun dərrakəsini aşağılamayın və eyni zamanda məqaləni, onun 
əsas hissələrini qeyd etməklə dəyərdən salmayın.  

Bu incə tarazlıq fəndidir və ona mükəmməl yiyələnsəniz xəbər materialı hazırlaya bilərsiz. 
Xəbər qurumunun peşəkar müxbirlərindən birindən sitat gətirilməsindən çəkinməyin. Bu da sizin 
xəbər materialınıza onun üçün səciyyəvi olan dəyər qatır.  

bu vəziyyətdə siz minimumu 
maksimuma çatdırmağa 
məcbur olacaqsınız. bunu 
etmək üçün bacarığınız 
olmalıdır.

ONLAYN JURNALİSTİN ROLU
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İnandırıcı olmayan, diqqəti 
cəlb etməyən, yanlış tərtib 

edilmiş sayt xəbər qurumu-
nun nüfuzuna mənfi təsir 

göstərir.

Onlayn xəbər redaksiyasının hər birində adətən saytın idarə edilməsi üçün bir nəfər olur. 

Həmin şəxs ön səhifənin materiallarına və ön səhifənin necə tərtib edilməsinə nəzarət edir. 

Onlar hansı materialların işıqlandırılmalı, hansı cəhətlərin yazılmalı, hansı danışıq mövzularının 
və səsvermənin yaradılmalı olması və hansı audio və videonun nümayiş olunacağı barədə qərar 
qəbul edirlər.

Həmin şəxs xəbər qurumu tərəfindən istifadə olunan məzmunun idarə edilməsi sistemindən (CMS) 
asılı olaraq, həm də ön səhifədə yerləşdirilmək üçün hansı şəkillərin seçilməsinə görə məsuliyyət 
daşıya bilər. 

Sayt məzmununa nəzarət edən şəxs böyük məsuliyət daşıyır. O, istifadəçilərin hansı məqalələri 
saytda görməsinə qərar verir.

Onların seçdikləri məqalələrin təqdimatı xəbər brendinin nüfuzuna təsir göstərir. İnandırıcı ol-
mayan, diqqəti cəlb etməyən, yanlış tərtib edilmiş sayt xəbər qurumunun nüfuzuna mənfi təsir 
göstərir.

Təqdimatda yol verilən səhvlər, aydın olmayan baş-
lıqlar, yaxşı ifadə edilməyən şəkilaltı yazılar, təzadlı 
ismarıcların müqayisəsi adətən başlıca səhvlərin uço-
tu şəklində yaddaşda saxlanıla bilər və saxlanmalıdır. 

Həmişə səhvlərinizi düzəldəcəyinizə arxayın olmayın.

Siz bunu edə bilərsiz, lakin xətalı ekran görüntüsü 
artıq diqqəti cəlb etmiş ola bilər.

Öz işinizi görərəkən siz yazdığınız hər sözün və qəbul etdiyiniz hər qərarın onlayn rejimdə həmişəlik 
əks olunmasını nəzərə almalısınız. 

Bu məsuliyyət bəzən kiçik xəbər redaksiyasında sayt üçün yazan jurnalistlər arasında bölüşdürülür.  

Böyük xəbər qurumunda adətən bu funksiyanı yerinə yetirən bir nəfər və ya bir neçə şəxs olur.

Bu rolu təsvir etmək üçün istifadə olunan vasitələrin bəzilərinə növbətçi redaktor, gündüz 
növbəsində işləyən redaktor və baş müavin aiddir. 

Bu modul üçün gəlin həmin şəxsi növbətçi redaktor adlandıraq.

Növbətçi redaktorun vəzifəsi xəbərin düzgün işıqlandırılmasını, vaxtında çatdırılmasını və onun 
xəbər qurumunun redaksiya təlimatlarında qeyd olunan standartlara uyğun hazırlanmasını təmin 
etməkdir. 

Onlar həmçinin istifadəçinin nəyi görüb-görməməsinə qərar verir.

Bunun mağaza vitrini olduğunu düşünün.

Növbətçi redaktor müştəriləri cəlb etmək üçün sərgi nümayiş etdirən mağaza sahibinə bənzəyir.

Əgər mallar gizlədilərsə və ya pis nümayiş etdirilərsə, müştəri onları nəzərdən qaçıra bilər.

Xəbər veb-saytı müəyyən mənada buna bənzəyir. 
Məlumatların sahibi kimi çıxış edən növbətçi redaktor vitrini nümayiş etdirir. 
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baŞa çaTdıRılmayan bİznes

24 saat fəaliyyət göstərən bütün xəbər daşıyıcıları kimi, onlayn jurnalistikanın da başlanğıcı və 
sonu yoxdur.  

Qəzetlərin və jurnalların nəşrləri, radio və TV stansiyaların xəbər bülletenləri və xəbər proqramları 
olur. 24 saat fəaliyyət göstərən xəbər qurumları isə efir və ya onlayn rejimdə işləməsindən asılı 
olmayaraq, fəaliyyətlərini davam etdirir.

Əgər siz onlayn rejimində işləyən nəşriyyatda çalışırsınızsa, başa düşməlisiniz ki, xəbərinizin çap 
versiyasının gündə bir dəfə yenilənməsinə baxmayaraq, veb-sayt gündə 24 saat, həftədə 7 gün 
yenilənə bilər. 

Bu, xəbər saytının çap dərci ilə eyni olması və ya onun yenilənməsi və onlayn auditoriya üçün 
müvafiq hazırlanması ilə bağlı baş menecerlər tərəfindən qəbul edilən redaksiyanın strateji qərarı 
olacaqdır. 

Hətta sizin qurumunuz sizin xəbərləri yayım şirkətinin vebsaytı kimi tez-tez yeniləməməyinizi qərara 
alsa belə, siz yenə də “bu gün”, “sabah” və “gələn həftə” kimi ifadələrdən, saatdan, tarixlərdən 
istifadənizə diqqət yetirməlisiniz. Əgər siz öz iş planınız üçün nəzərdə tutulan, lakin oxucular üçün 
mənasız olan terminlərdən istifadə etsəniz, bu, onları çaşdıra bilər. 

Xəbər saytının növbətçi redaktoru, yayım modelinə istinad etsək heç zaman boş yerdən sayt ya-
ratmamalıdır. O, artıq yaradılmış və canlı materiallarla daim yenilənən sayt ilə işləyəcəkdir.

Məqalələr planlaşdırılıcaq, jurnalistlər süjetlər üzərində işləyəcək, interaktiv işçi heyəti müzakirə 
üçün mövzular, səsvermə və ictimai rəy sorğuları kimi komponentlərini yaradacaq, multimedia 
heyəti isə şəkilləri kəsəcək və audio və videonu kodlaşdıracaq

baŞ veRənləRə TanıŞlığın vacİblİyİ

Növbətçi redaktor məhsulun varisidir və burada ilk təhlükələrdən biri ortaya çıxır. Növbətçi redak-
tor öz motivlərinə tam əmin olmasa, bu zaman xəbər brendinə kütləvi zərər dəyə bilər. Növbətçi 
redaktorun rolu məzmunu oxucuya ən səmərəli və incə üslubda çatdırmaqdır.

Onlar məzmuna laqeyd yanaşmamalıdırlar.

Onların rolu dəyişiklik xatirinə dəyişiklik etmək deyildir. 

Onlar xəbəri lazımi qaydada təqdim etməlidirlər.

Növbənin (növbətçi redaktorun) dəyişməsi həmin xəbər saytının təqdim edilməsində lazımsız 
dəyişikliyə gətirib çıxara bilməsi real təhlükədir.

Əgər məhsul nümayiş olunmazsa və ya pis nümayiş olunarsa, istifadəçi saytın axtarış serverinə 
keçməklə bunun həmin yer olduğunu soruşmalıdır. 

Yadda saxlayın ki, istifadəçilər öz etibarlı xəbər qurumunun məsələ barədə nə söyləməli olduğunu 
görmək üçün vebsayta daxil olacaqlar. 

Həmin məlumata nəzarət edən şəxs nəiki brendin düzgün təqdim edilməsinə görə, həm də 
istifadəçi üçün vacib olan məlumatların çatdırımasına görə böyük məsuliyyət daşıyır. 
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Eləcə də belə bir təhlükə var ki, fərqlilik xatirinə 
dəyişikliyin edilməsi saytın əvvəlki növbətçi redak-
torundan qalan versiyası ilə müqayisədə xəbərin 
keyfiyyətcə aşağı səviyyədə nümayiş olunması ilə 
nəticələnə bilər. 

Xəbər redaksiyalarının əksəriyyəti hadisə/xəbərlə ta-
nışolma tətbiqinə icazə verir, bu müddət ərzində işə 
gələn növbətçi redaktor nəyin baş verdiyini, nəyin baş 

ön səHİfənın İdaRə olunması
Öncə izah olunduğu kimi, növbətçi redaktor heç vaxt boş sayt qəbul etməyəcəkdir. 

Əvvəlki növbətçi redaktor bütün bölmələri və ön səhifəni məlumatlarla dolu şəkildə qoyub getməlidir. 

Sayta görə məsuliyyəti öz üzərinə götürən növbətçi redaktor onun nə zaman yenilənməsinə ehti-
yac olduğunu bilməlidir.

Sizin üzərində işlədiyiniz materiallar barədə nə zaman məlumat əldə edəcəyiniz və sizin növbənizin 
ilk bir neçə saatı keçdikdən sonra nəyin baş verəcəyinin gözlənilə bilməsi barədə adətən arayış 
hazırlayır.

Auditoriyanızı tanımağınız və saytın istifadəçilərin sayta daxil olma vərdişləri ilə bağlı statistik 
məlumatları sizə yenilənmənin nə zaman lazım olması və nə zaman lazım olmaması barədə qərar 
verməyinizə yardım edəcəkdir. 

Məsələn, əgər sayta ən çox daxil olunan saatlar 11:30-dan 14:00-a və 18:00-dan 20:00-a 
kimidirsə, siz saytın yenilənməsini əsasən saat 11:00-da və 17:00-da edə bilərsiniz.

Siz həmin saatlar arasındakı müddətdə kiçik dəyişikliklər edə bilərsiniz, lakin sizin ən böyük audi-
toriyanız olan saatlarda öz səylərinizi cəmləşdirməyiniz daha yaxşı olardı. 

Siz bütün istifadəçilərin şəbəkədən çıxdıqları müddətdə saytın əsaslı yenilənməsinə çalışmamalısınız. 
Buna baxmayaraq, eyni zamanda, siz xəbər axınının qarşısını ala bilməzsiniz və almamalısınız. 

Xəbərin çatdırılması və yeniləmələrin aparılması sutkada 24 saat, həftədə 7 gün baş verəcəkdir. 

Auditoriyanızın mütaliə vərdişlərini bilməyiniz sizə işinizi harada daha yaxşı cəmləşdirməyə qərar 
verməkdə yardımçı ola bilər. 

növbətçi redaktorun 
rəqib xəbər agentliklərinin 
saytlarını oxuması da 
vacibdir. 

verməsi ehtimalının olduğunu və hazırda nəyin hazırlandığını müəyyən edə bilər. Növbətçi redak-
torun öz saytını oxuması da yaxşı ideyadır.  

Yeni növbə tərəfindən yenilənən (artıq yazılmış və onlayn rejimdə dərc edilmiş) məqalələrin də 
olması halları baş vermişdir, çünki növbətçi redaktor sadəcə saytdakı bütün materiallardan tam 
məlumatlı olmamışdır.

Növbətçi redaktorun rəqib xəbər agentliklərinin saytlarını oxuması da vacibdir. 

Onlar həmçinin öz xəbər qurumunun və hər hansı rəqib yayım stansiyalarının TV verilişlərini seyr 
etməli və radio verilişlərini dinləməlidirlər. 

Növbətçi redaktor nəyin baş verdiyini, baş vermiş olmasını, işıqlandırıldığını və hələ də işıqlandırıl-
masına ehtiyac olmasını bilməlidir.

Yadda saxlayın ki, oxucu növbədə dəyişikliyin olduğunu heç vaxt hiss etməməlidir. O, vaxt keçdikcə 
yalnız daha yaxşı məlumatlandığını hiss etməlidir. 
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məlumaTın saxlanma müddəTİ

Məlumatı “digər xəbərlər” bölməsindəki başlıq linkinə ötürməzdən öncə onun vaxt, səy və resurs-
lar baxımından dəyərini nəzərə alın.  

Sizin vəzifəniz xəbəri düşüncəli şəkildə redaktə, onun dəyəri və sizin xəbər quruma faydası baxı-
mından idarə etməkdir. 

Eyni qayda ilə jurnalistlər qrupunuzun hansı materiallara vaxt və səy sərf edəcəkləri barədə 
tələbinizin qoyulmasıdır.   

Siz bu qərarı qəbul edərkən auditoriyanın profilini, xəbər qurumunun əsas xəbər heyətini, materi-
alın saxlanma müddətini nəzərə almalısınız.

Siz həmçinin materialın nə zaman yenidən yazılması, yenilənməsi və arxivləşdirilməsi barədə qərar 
verilməsinə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Öncə qeyd edildiyi kimi, qaynar xəbəri əks etdirən bütün 
məqalələrlə bağlı məlumatların nə zaman arxivləşdirilməsi qərar qəbul edilməlidir.

Bu məsuliyyət çox vaxt növbətçi redaktorun üzərinə düşür. 

Bir məqaləyə bir neçə jurnalist öz töhfəsini verə bilər.

Onlardan heç biri sizə məxsus baxış tərzinə malik deyildir. 

Onlar dayanmaq tapşırılana qədər yeni məzmun təklif etməkdə və materialı yeniləməkdə davam 
edəcəklər. 

Materialı nə zaman hadisələrin tam versiyası kimi yaddaşda saxlamağı bilmək və yeni materialın 
yazılasına başlamaq növbətçi redaktorun əsas bacarığıdır.

Yeniləmələr vacib rol oynayır. 

Onlar mühüm nəyinsə baş verdiyini göstərməlidir. 

Əgər heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən hadisə baş verməmişdirsə, saytın görünüşünü dəyişməyin 
mənası yoxdur. 

Siz saytın görünüşündə kiçik dəyişikliklər edə bilərsiniz, lakin siz məzmunda kosmetik dəyişikliklər 
etməklə dəyişdiyini bəhanə gətirə bilməzsiniz. 

Əgər istifadəçinin diqqətini yeni başlıq və 
şəkil cəlb edərsə, amma o, materialın əsas 
məğzinin dəyişmədiyini aşkar edərsə, oxucuda 
məyusluq yarana bilər. 

Siz istifadəçilərin materialın məzmununun yeni 
istiqamətə keçdiyini düşünməsinə səbəb ol-
maqla onları yanlış səmtə yönəldirsiz; halbuki, 
əslində siz onların artıq oxuduqları materialın 
üzərinə qayıtmaqla onları çaşdırmış olarsız

Ön səhifədə və ya bölmənin indeks səhifəsində 

yeniləmələr vacib rol 
oynayır. 
xəbərin çatdırılması və 
yeniləmələrin aparılması 
sutkada 24 saat, həftədə 7 
gün baş verəcəkdir. 

təsvir edilən materialı ləğv etməzdən öncə diqqətlə düşünün. 

Bunlar sizin saytınızın redaksiyasının mülkiyyətinə aid olan ən görüntülü sahələrdir.  

Əgər material burada təsvir edilməyibsə, onun diqqəti cəlb etməsi şansı yoxdur.
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Siz materialın saxlanma müddətini qiymətləndirməklə həm də ona nə qədər səy sərf etmək barədə 
qərar verəcəksiniz. 
 
Qaynar xəbər materialının yenidən istifadə olunması və ya həmin materialın linkinə tez-tez daxil 
olunması ehtimalı azdırsa, siz yalnız 300 sözdən ibarət materialın yazılmasının lazım olduğunu 
düşünə bilərsiniz. 

Adətən, xəbər materialının əhatə etdiyi məsələləri tədqiq etməklə vaxt və səyin göstərilməsi  ma-
terialın özünə həddən çox vaxt sərf edilməsinə nisbətən daha uzunmüddətli dəyərə malikdir.

onlayn Rejİmdə məzmundan İsTİfadə edİlməsİ

Sizin saytınızda hər bir xəbər materialının mənbəyi vardır. Bu, çoxsaylı indekslər ola bilər, lakin 
onun yalnız bir orijinal mənbəyi olacaqdır. 

Bu, texnologiya, siyasət, dünyanın regional bölməsinə və ya hər hansı digər sahəyə aid ola və 
onun müxtəlif sahələrdən qaynaqlanmasına imkan verən elementlərdən ibarət ola bilər – lakin o, 
yalnız bir mənbəyə malik olacaqdır.  

Məsələn: şəbəkə məlumatlarının bölüşdürülməsinə görə cərimələnən amerikalı barədə məqaləni 
misal gətirək. 

BBC-nin onlayn xəbərlər redaksiyası xəbərin texnologiyaya dair məqalə olmasını qərara aldıqları 
üçün o, saytın texnologiya bölməsində yerləşdirilmişdir. Aşağıdakı şəklə baxın. 

Bununla belə, BBC-nin saytın idarə olunmasına görə məsuliyyət daşıyan növbətçi redaktoru 
belə qərara gəlmişdir ki, məqalə ABŞ-dan olan bir nəfərdən bəhs etdiyi üçün saytın Americas 
bölməsində yerləşdirilməli və ya bura aid edilməlidir, və Americas səhifəsinin sağ tərəfində məqalə 
üçün link yerləşdirmişdir. 

Beləliklə, həmin məqalə texnologiya bölməsində aparıcı rol oynayır və Dünya/Americas bölməsindəki 
“Digər baş məqalələr”-dən biri kimi yerləşdirilmişdir. Məqalənin qırmızı rəng ilə dairələnmiş linki ilə 
birlikdə aşağıdakı şəklə baxın.
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Məqalələr çox vaxt xüsusi şablonda yaradılır və ya müəyyən bir sahəyə aid olan məqalə kimi qeyd 
olunur. 
Buna baxmayaraq, hər bir məqalə onun digər bölmələrdə istifadə olunmasına imkan verəcək bir 
neçə elementə malik ola bilər.

İsTİfadəçİləRə xəbəRİ Tapmaqda necə yaRdım 
eTməlİ

Xəbər veb-saytının idarə olunması bacarıqlarından biri hər bir məqalənin çoxsaylı bölmə 
indekslərində görünməsi üçün bütün müvafiq bölmələrdə necə istifadə edilməsini bilməkdir.

Məsələn: tədqiqat nəticəsində mobil telefon istifadəçilərinin beyin şişinin əmələ gəlməsi riskinə 
daha çox məruz qalması halının aşkar edilməsinə dair fərziyyəvi xəbər materialını misal gətirək. 

Həmin məqalə harada yerləşdirilməlidir?

Əgər məqalə tibbi jurnaldan götürülmüşdürsə, o, səhiyyə bölməsində yerləşdirilməlidir. 

Əgər o, texnologiya üzrə ekspert tərəfindən yazılmışdırsa, o, texniki bölmədə yerləşdirilməlidir. 

Bu məqalənin saytın birdən çox bölməsində istifadə oluna bilməsi aydındır. 

Siz həmçinin istifadəçilərin materialı harada tapa bilməsinin gözlənilməsi barədə düşünməlisiniz. 

Siz eləcə də məqalənin mənbə yerini nəzərə almalısınız. 
• Səhiyyə: Bu, səhiyyə sahəsinə aid bir məqalədir və beyin şişindən narahat olan (və sizin 

səhiyyə bölmənizə daxil olan) istifadəçilərin onu burada tapması gözlənilir.
• Texnologiya: Bu, texnologiyaya dair məqalədir. Çoxları problemi həll etmək üçün han-

sı tədbirlərin görülməsini bilmək istəyəcəklər, məsələn, hansı avtomatik cihazların mövcud 
olması və ya insanları təhlükələrdən qorumaq üçün bazarda mühafizə qurğularının olub-
olmaması.

• Biznes:	Bu, biznes sahəsinə aid məqalədir. Mobil telefon sənayesinə maraq göstərənlər 
məqalənin aparıcı mobil telefon istehsalçıların bazarda payına təsiri barədə maraqlana 
bilərlər.

• Ümumi	xəbər: Bu, ümumi (ümumi, eləcə də xüsusi maraq kəsb edən) xəbər materialıdır və 
öz növbəsində həm də ön səhifədə yer almalıdır.

• Regional	xəbər: Tədqiqatın ölkənin şəhərindəki universitetə aid olan akademik tədqiqatdan 
irəli gəlməsi ehtimal olunur, buna görə də o, həm də regional xəbər materialıdır. 

Biz belə müəyyən etmişik ki, bu beyin şişləri ilə əlaqədar mobil telefonlar barədə məqalə əsas 
səhifədə, ölkəyə aid olan regional səhifədə, səhiyyə, texnologiya və biznes bölməsində öz əksini 
tapa bilər.
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məqalələRİn GenİŞləndİRİlməsİ və davam 
eTdİRİlməsİ

Öncə qeyd olunduğu kimi, xəbər saytını idarə etməyin üsullarından biri məqaləni nə zaman tərkib 
hissələrinə bölməyi bilməkdir.

Gəlin öncəki xəbərin materialına yenidən baxaq, yəni mobil telefonlardan istifadə ilə beyin şişi 
arasında əlaqə tapılmışdır. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, səhiyyə, biznes və texnologiya da daxil olmaqla bu məqaləyə aid 
çox elementlər ola bilər.

Növbətçi redaktor bütün bunların bir məqalədə yığılmasının mümkün olduğunu hesab edə bilər. 

Buna baxmayaraq, xəbərlərin səhər buraxılışına dair planlama görüşü zamanı aparılan söhbət hər 
element üzrə materialın yazılması üçün kifayət qədər məlumat olduğunu güman edə bilər.

Bütün elementləri bir yerə toplayan bir məqalənin olmasına hər zaman ehtiyac olacaqdır, lakin 
məqaləni nə zaman daha geniş hissələr əlavə etməklə artırmağı bilmək növbətçi redaktorun əsas 
bacarıqlarından biridir. 

“Əlaqəli məqalələr” adlanan bu məqalələr istifadəçi üçün əlavə dəyərli məlumat kimi müxtəlif 
baxışları ortaya çıxara bilər. 

Bu cür yanaşmada təhlükə vardır. 

Ümumiyyətlə bir neçə yüz sözü kiçik bir sətir üzərinə yükləməyə çalışmayın. 

Əgər materialınız bir məqaləyə sığmırsa onda onu yazmağa çalışmayın.

Siz məqaləni müvafiq bölmələrdə yerləşdirməklə, sonra isə əsas hissədən xəbər materialının 
bütün hissələri üçün daxili linklər yaratmaqla, məqalənin asanlıqla mənimsənilə bilən hissələrə 
bölünməsinin gərəkli olub-olmaması barədə düşünə bilərsiz.  

Əgər bunu etmək üçün resurslar yoxdursa, yaxşı yazılmış bir versiya bütün indekslərdə 
yerləşdirilməlidir. 

Bununla belə, əgər məlumat, təcrübə və resurslar varsa, məqaləni auditoriya üçün maksimum 
faydalı olması üçün artırmaq barədə düşünmək lazımdır.  

Hər halda bu, bununla başa çatmır. 

Növbətçi redaktor audio və videodan istifadə edildiyi üçün nəyin mövcud olmasından xəbərdar 
olmalıdır. Bunun multimedia bölməsində aparıcı məqalə olması ehtimalı varmı?  

İnsanlar onu müzakirə etmək istəyəcəklərmi? Cavab müsbətdirsə, mövzu üzrə söhbət forumunun 
yaradılması gərəkdir. Bu, günün ən böyük interaktiv məsələsi ola bilər.  

Foto-qalereyanı təmin etmək üçün kifayət qədər telefon şəkilləri, tibbi şəkillər və ya hətta iddia 
irəli sürən şəxslərin şəkilləri varmı? 

Bu məqalə xüsusi bölmə yaratmaq və mövcud olan bütün materialları birlikdə asanlıqla idarə olu-
nan bir məlumat porsiyasında cəmləşdirmək üçün kifayət qədər həcmə malikdirmi?

Növbətçi redaktorun rolu bütün bu cəhətləri nəzərə almaqdır. 

O, hər bir məqalənin təsirini maksimuma çatdırmalı və istifadəçini onlayn rejimdə böyük təcrübə 
ilə təmin edir. 
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xüsusİ xəbəRləR 
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, növbətçi redaktor belə qərara gələ bilər ki, materialın dərci o qədər 
əhəmiyyətlidir və onun uzun müddət tanınması ehtimal olunur ki, xüsusi bölmənin olmasına eh-
tiyac vardır.

Bunun zəngin bir ziyafət üçün menyu olduğunu düşünün. Xüsusi bölmə səciyyəvi qruplaşmalara 
malikdir. 

Bunlar: xəbərlər (tam işıqlandırma), təlimatlar (faktlara dair arxivlər, xronoloji şkalalar, profillər), 
Q & A (soruşulan əsas suallar cavabları ilə birlikdə) və interaktivlikdir (audio, video, qrafiklər və 
interaktiv cizgilər, məsələn: xəritələr və modellər).

Növbətçi redaktor və onun həmkarları nə qədər xüsusi bölməni idarə edə bildiklərini və onların 
hansının dərc üçün əhəmiyyətli olması barədə birlikdə qərara gəlməlidirlər.
 
Siz yenidən baş verməsi və sizin bir daha qayıtmaq istəyəcəyiniz ehtimal olunan böyük materiaları 
işıqlandıran bir neçə xüsusi xəbər bölmələrini nəzərdə tutmaq istəyəcəksiniz. 

Xəbər redaksiyalarının əksəriyyəti verilən zaman müddətində saxladıqları əsas mövzuların siyahı-
sına malik olurlar. 

Onlayn rejimdə çalışan növbətçi redaktor xüsusi bölmə yaratmaqla bunların öhdəsindən daha 
yaxşı gələ bilər.

Xüsusi bölmələrin yaxşı hazırlanmış toplusunun gözəlliyi ondadır ki, müvafiq xəbər materialı işıq 
üzü görən zaman yenidən dəfələrlə həmin bölmələrə daxil olmaq mümkün olur. 

Xüsusi bölməni təşkil edən mətn qutuları xəbər materialının əsas mətnində qrafik şəkillər kimi 
istifadə oluna bilər. 

Bu, istifadəçidə dərhal elə təəssürat bağışlayır ki, sanki siz işin içindəsiniz. 

Onlar bilmirlər və güman ki, bilmək fərqində deyillər ki, xüsusi bölmə həmişə mövcud olmuşdur, 
siz isə onu yalnız indi yada salmısınız və ona yenidən daxil olmusunuz. 

Onlara lazım olan odur ki, sizin xəbər qurumunuzun təqdim edə bildiyi zənginlik onlara asanlıqla 
istiqamətləndirilə bilən bir məlumat porsiyasında nümayiş olunmuşdur. 

məlumaTlaRa qulluq eTmək
Xüsusi buraxılışlar materialın istifadəçiləri və prodüserləri üçün çox əhəmiyyətli ola bilər, çünki 
onlar bütün xəbər materiallarını, baza məlumatlarını, konteksti və təhlil nümunələrini bir yerdə 
qruplaşdırır. 

Məlumatları asanlıqla tapmaq, istiqamətləndirmək və istifadə etmək olur. 

Buna baxmayaraq, onlar həm də riskli ola bilir. 

Əgər siz həddən çox buraxılış hazırlayırsınızsa, sizin onları lazımi qaydada saxlaya bilməyəcəyiniz 
və onların aktuallığı üçün real təhlükə vardır. 

Bu əsasən siyasi məsələlərə dair xüsusi buraxılışlarda baş verir. 

Siz istefaya gedən, başqa departamentə keçən və ya vəfat edən hər siyasətçi haqqında məlumatı 
yeniləməyi unutmamısınız ki?  

Bəs hüquqi məslələri necə? 

Sizin xüsusi buraxılışınızda məhkəmə işinin dayandırılmasına istinad edən elementlər varmı? 
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məlumatları asanlıqla tapmaq, 
istiqamətləndirmək və istifadə etmək olur. 

Sizin xüsusi bölmənizdə kiminsə cinayətdə günahkar olması fikri hələ də iddia edilir. Bəlkə həmin 
şəxs üzərindən ittihamlar artıq götürülüb? 

Bunun öhdəsindən gəlməyin ən yaxşı yolu xüsusi bölmələrinizlə bağa qulluq edəcəyiniz kimi davranmaqdır. 

O, bir gün gözəl görünür, növbəti gün hər yeri ot basır, güllər toxum atır və ya məhv olur. 

Siz bağı baxımlı etmək üçün ona davamlı qulluq etməlisiniz. 

Sizin xüsusi bölmələrinizdəki materialın köhnəlməməsini təmin etmək üçün məlumatlara düzgün 
qulluq edilməsinin bir elementi bundan ibarətdir.

xüsusİ ön səHİfə 

Xüsusi ön səhifə tələb edən xəbər materialları da olacaqdır. 

Bu o zaman baş verir ki, adi xəbər saytında çox vacib xəbərlər yer alır. 

Belə materiallar meydana çıxdıqda bu aşkar görsənir. 

Bir daha, bağ ilə əlaqədar analoji üsuldan istifadə 
etməklə, xəbər materiallarından bəzilərini ixtisar 
etmək və ya tamamilə kəsib çıxarmaq lazım gələ 
bilər. 

Əsas elementlərin kəsilməsinə və sonra yenidən 
işlənməsinə ehtiyac ola bilər. 

Xəbər bölməsinin üzərində ətraflı düşünmək, yeni 
dizayn və tərtibat təklif etmək tələb oluna bilər.

Xüsusi buraxılışlar diqqətdən kənarda qalmamalıdır, əks halda bu faciəyə səbəb ola bilər.

Bunun öhdəsindən gəlməyin ən asan yolu ilk növbədə həddən çox xəbərdən istifadə etməməkdir.

Siz həm də jurnalistlərinizdən birinin üzərinə xüsusi buraxılışların hər zaman yüksək səviyyədə 
olmasını təmin etmək məsuliyyətini qoymalısınız. 

Əgər müvafiq xəbər materialı işıqlandırılırsa, siz xüsusi bölmənin yoxlanması və yeniliklərin 
edilməsi üçün bir neçə saat gözləmədən dərhal həmin bölməyə daxil olmaq istəyəcəksiniz. 

xəbər bölməsinin üzərində 
ətraflı düşünmək, yeni dizayn 

və tərtibat təklif etmək tələb 
oluna bilər.

xüsusi ön səhifənin nə 
zaman silinməsini bilmək 
də ondan nə zaman istifadə 
olunmasını bilmək qədər 
vacibdir. 

Belə xəbərlər hamının onun üzərində dayanması-
na səbəb olan mühüm hadisə ilə bağlı olacaqdır. 

9/11 tarixində ABŞ-da qoşa qüllələrə təyyarə ilə 
edilən hücum belə xəbər materialı hesab oluna bilər.

Xüsusi ön səhifələr bir məqaləyə aid olan yalnız bir 
şəkil, bir başlıq və bir xülasədən ibarət ola bilər. 

Bunun iki səbəbi vardır. 

Yalnız bir böyük materiala aid olan, miqyası kiçildilmiş ön səhifənin böyük istifadəçi tələbindən 
donması (ilişməsi) ehtimalı daha azdır. 

Bu, həm də açıq-aydın göstərir ki, o, həmin müddətdə baş verən ən vacib yeganə xəbər hadisəsidir.

Xüsusi ön səhifənin nə zaman silinməsini bilmək də ondan nə zaman istifadə olunmasını bilmək 
qədər vacibdir. 
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Hüquqİ mövzulaR

Kiminsə həbs olunması, mühakimə olunması və ya məhkəməyə verilməsi kimi halları işıqlandırarkən 
çox diqqətli olun. 

Sizin xəbər saytınızda ilkin hadisəni işıqlandırmağınız üçün yaxşı imkan olacaqdır.

Hadisə ilə bağlı ilkin məlumatlardan ibarət olan material arxivləşdirilə bilər, lakin söz axtarışı 
vasitəsilə onu tapmaq hələ də mümkün olacaqdır. 

İstifadəçi də təfərrüatları sistemləşdirə və faktı axtara bilər. 

Heç vaxt qüvvədə olan məhkəmə işini ilkin məqalə ilə əlaqələndirməyin. 

Əgər linkinə daxil olduğunuz məqalələrin mövcudluğu hüquqi baxımdan təhlükəli hesab edilərsə, 
heç vaxt onların eyni səhifədə görünməsinə yol verməyin. 

jİGsaw* effekTı
Məqalələrin yerləşdirildiyi yerlərə diqqət edin ki, saytın coğrafiyası hüquqi baxımdan təhlükə yaratmasın

İngiltərədə iki azyaşlı məktəbli qızın itməsi barədə məlumat verilmişdi. 

Qəzetlər, radio, TV və onlayn xəbər agentlikləri onların adlarını dərc etdilər. 

Qızların valideynləri övladlarının geri qaytarılması üçün ürəkağrıdan yalvarışlar edirdi. 

Hər kəs onların kimliyini, hansı məktəbə getdiklərini və harada yaşadıqlarını bilirdi. 

Növbəti gün onların sonuncu dəfə görüldüyü və hərəkət istiqamətinin dəyişdiyi məlum oldu.

Polis şahidlərin ifadələrini aldığı müddətdə iki nəfər oxşar görünüşlü, eyni geyimdə olan şəxs eyni 
yol ilə gedirdi. 

Qızların getdikləri məktəbdə dualar edilirdi.

Bir həftədən sonra hər iki qız şəhərin əsas küçəsindəki mağazanın üstündə yerləşən mənzildə 
tapıldılar. 

Onlar oğurlanmışdı. 

Qəzetlər, radio, TV və onlayn xəbər agentlikləri yenidən ailələrinə qovuşan qızların göz yaşları 
içərisindəki görüntülərini işıqlandırdılar.

Bir neçə aydan sonra xəbər saytlarında bir məqalə dərc olundu: burada bildirilirdi ki, qızların 
tapıldığı mənzildə yaşayan kişi həbs olunmuş, mühakimə edilmiş və iki azyaşlı qızı oğurlayaraq 
zorlamaqda təqsirləndirilərək məhkəməyə verilmişdir.

 Jigsaw* effektinin (daha tam təsəvvür yaratmaq üçün hissələrin bir yerə toplanması) təhlükələrinin 
hamısı tam aydındır. 

Xüsusi ön səhifə oxucunun saytda hərəkət imkanını məhdudlaşdırır. Onlar əsas material ilə maraq-
lanmasına baxmayaraq, saytdakı digər material ilə də maraqlana bilərlər. 

Siz bir neçə saatdan sonra xüsusi ön səhifənin yığışdırılması və normal vəziyyətə qayıtmaq barədə 
fikirləşə bilərsiniz. 
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Burada həm qızlar tanına (zorlamanın qurbanı olma rüsvayçılığı ilə üzləşə) bilərdi, həm də 
məqalənin müxtəlif hissələrini bir yerə toplamaqla təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə prosesi barədə 
qabaqcadan yalnış rəy formalaşdırıla bilərdi.

Qəzetdə, radioda və TV-də bu, daha asandır. Siz ötüb keçən hadisələri qeyd etmirsiniz və əgər 
kimsə dəlildən nəticə çıxarmalı olarsa, bu, sizin məsuliyyətiniz deyildir.

Buna baxmayaraq, xəbər saytını idarə edən növbətçi redaktor kimi, kimsə hər dəfə linkə daxil 
olmaqla materialın dərc olunmasını tələb etdikdə sizin bunu etmiş olduğunuz hesab edilir. Siz 
redaktorsunuz.

Əgər kimsə geriyə axtarış edərək daha öncə dərc edilmiş məqalələri taparsa (və yaxud daha pis, 
əgər sizin jurnalistlərinizdən biri onlara link qoyursa, onda siz qızların nüfuzlarına xələl gətirilməsinə 
görə məsuliyyət daşıya bilərsiniz, və ya günahkar olan şəxsin cəzasız qalmasına, yaxud günahsız 
şəxsin ədalət mühakiməsinə qədər günahkar hesab edilməsinə təsir göstərə bilərsiniz. 

İsTİfadəçİləRİn anlama qabİlİyyəTİnİn 
yaxŞılaŞdıRılması

Növbətçi redaktor ya artıq toplanmış, hazırda yaradılan, ya da istifadə prosesində olan bütün ma-
terialdan tam xəbərdar olmalıdır. 

Onların rolu bütün bunları istifadəçinin xeyrinə uyğunlaşdırmaqdır.  

Sizin üçün yararlı olan resurslardan asılı olaraq, həmişə yeni veb materialı üzərində işləməzdən 
öncə artıq hazırlanmış və tamamlanma prosesində olan materialların tam istifadəsi barədə 
düşünmək lazımdır.

Siz onların onlayn rejimdə istifadə edə bildiyiniz hansı materiala malik olduğunu üzə çıxarmaq 
üçün xəbər agentliyinizin bütün məlumat kanallarına məlumat verməli olacaqsınız. 

yaxşı idarə olunan xəbər 
saytı xəbər brendinin güclü 
tərəflərini, Tv materialı,
radio müsahibələri və 
ya köşə yazılarını əks 
etdirməlidir. 

Siz nəyin baş verəcəyini və bunun nə zaman müm-
kün olacağını bilmək üçün xəbər agentliyinizin 
perspektiv planlaşdırma bölməsi ilə mütəmadi ola-
raq əlaqə saxlamalısınız.

Yaxşı idarə olunan xəbər saytı xəbər brendinin 
güclü tərəflərini, TV materialı, radio müsahibələri 
və ya köşə yazılarını əks etdirməlidir. 

Veb-sayt bunlar üçün bir nümayiş modelidir və 
bunlar nümayiş etdirilməli və onlayn rejimdə nü-
mayiş etdirilən materiallar vasitəsilə reklam olun-
malıdır.

Siz xüsusilə axtarılan radio və ya TV müsahibəsinin sual-cavab kimi tərkib hissələrə bölünə 
bilməsini aşkar edə bilərsiniz.  

Ola bilsin ki, siz soruşulan əsas sualları işıqlandıran ön səhifə üçün mətn qutusu hazırlaya biləsiniz. 
Həmin suallar ya audio, video, mətn, ya da ola bilsin ki, hər üçündəki cavablarla əlaqələndirilməlidir.

Sizin hansı materialın yararlı olmasını bilmək o deməkdir ki, siz ondan onlayn rejimdə istifadə edə 
bilərsiniz. 

Siz sitat, film klip, şəkil və günün sensasiyalı xəbərinə malik ola bilərsiniz. 

Sizin malik olduğunuz hər şey hissələrə bölünə və yenidən digər bir formada istifadə oluna bilər.
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Bu, sizin günün müxtəlif saatlarında müxtəlif qrafikli müxtəlif proqramlara kökləyən fərqli audito-
riyalara malik olduğunuz zaman vacib rol oynayır. 

Xəbər veb-saytı bütün müxtəlif elementlərin bir əhəmiyyətli xəbərdə birləşdirilməsi üçün əla im-
kan təqdim edir.
Hər bir elementin sizə isitfadəçilərinizə dərc edilən məqaləni daha yaxşı başa düşməkdə yardımçı 

olan başqa imkanı təqdim etdiyini düşünün. 

Müsahibədən götürülən klip və ya sitatlar 
interaktiv forum müzakirəsi üçün baza for-
malaşdıra bilər. 

Çap, TV və ya radio müsahibəsi üçün xəbər 
redaksiyasında olan qonaq canlı onlayn 
söhbət etmək üçün bir saat artıq qalmağa 

sizin malik olduğunuz hər 
şey hissələrə bölünə və 
yenidən digər bir formada 
istifadə oluna bilər.

razılıq verə bilər. 

Əgər siz onların gəlişini bir gün qabaqcadan bilsəniz, onda söhbət otağı yarada və bunu onlayn 
istifadəçilərinizin hazırlaşması üçün onların diqqətinə çatdıra bilərsiniz.

Əgər xəbər redaksiyanız bəzi xəbərləri, və ya açılmamış faktları və rəqəmləri işıqlandırırsa, ola 
bilsin ki, siz onlayn rejimdə səsvermə təşkil edə bilərsiniz. 

Araşdırmalar öz-özlüyündə xəbər materialı ola bilər (ancaq siz yadda saxlamalısınız ki, onlayn 
səsvermələr yalnız 1 olur) onlayn rejimdə işləməyi bacaranların və buna vaxt tapa bilənlərin 
fikirlərini əks etdirdiyi üçün heç bir elmi əsasa malik deyillər.

onlayn juRnalİsTləR üçün 30 faydalı məsləHəT
Bir neçə sadə metod xəbər vebsaytı üçün uğur və müvəffəqiyyətsizlik arasında böyük fərq yarada 
bilər və onların hamısı təqdimatla əlaqədardır.  
Bunların hamısı ön səhifədə yerləşən materiallara “baxılmalı məqalə” təəsüratını yaradan səliqəli, 
aydın və sadə təqdimat və yazı üslubunda maraqlı məzmunun yaradılmasını nəzərdə tutur.

1. Hərəkət sövq edən çağırışların yaradılması – təkcə ictimai müzakirələrə göstərici işarə qoy-
mayın, “siz çox içirsiniz?” kimi suallarla insanları dəvət edin.

2. İnsanlara nə üçün videoya baxmalı olduqlarını söyləyin; təkcə səhifəyə link yerləşdirməyin.

3. Auditoriyaya paylaşdırmaq imkanı verin – bütün yaxşı twitter vasitəsilə bölüşün və yenidən 
twit etməyə ruhlandırmaq üçün ‘bunu twit et’ linkini əlavə edin.

4. Auditoriyanın məlumatı öz sevimli sosial şəbəkə saytının yaddaşında saxlaya bilməsi üçün ən 
məşhur sosial şəbəkə yarlıklarını daxil edin.

5. Ən maraqlı mətnlərlə insanları sayta daha çox daxil olmağa sövq edin.

6. Əlaqəli məzmunu təkcə vurğulamayın, həm də onun əhəmiyyətini izah edin. Auditoriyanı si-
zin saytınızda onlarla bağlı nəyə rast gəldiklərini sizə bildirməyə səsləyin (istifadəçi tərəfindən 
yaradılan daxili əlaqə).

7. İstifadəçilərə saytınıza qayıtmaq üçün ciddi səbəb verin. Sizin saytınız sizdə maraq oyadırmı? 
O sizin olmasaydı, siz odan istifadə edərdinizmi? Yuxarıdakı sualların hamısına “hə” cavabı 
verməyə çalışın.

8. Siz yeni məzmuna malik olmaq üçün onun mütəmadi olaraq yenilənməsini təmin edin.

9. Məzmun o qədər maraqlı olmasa belə xüsusi məzmunu maraqlı etməyə çalışın, özünəməxsus 
üslubda yazmağa səy göstərin. 
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10. Hədəf auditoriyanızı tanıyın və həmin auditoriya ilə onların işlətdikləri dildə danışın.

11. Heç vaxt auditoriyanıza diqtə etməyin, onlara etdiyiniz işlərdə iştirak etmək imkanı verin.

12. Auditoriya üçün və axtarış sistemləri üçün nəzərdə tutulan yazı üslubunu mükəmməlləşdirin. 
Onu sadə edin, axtarış sistemlərində yazdığınızın anlaşılması üçün onu qəliz etməyin. Baş-
lıqlar insanların Google-da, və s. axtarması ehtimal olunan ad və ya açar sözlərdən ibarət 
olmalıdır. Məqalənin çətin oxunan olmasına yol verməmək üçün məntiqdən istifadə edin. 
Şəklin alternativ yarlıklarında açar sözləri təkrar edin.

13. Başlıqlar qısa, amma aydın olmalıdır. Standart ifadələr və suallardan çox istifadə etməyin. 
Cümlələrdən istifadə etmək daha yaxşıdır. Məsələn: “Ümid və xoşbəxtlik” ifadəsini “Beki üçün 
donor sevinci” ifadəsi ilə əvəz edin. 

14. Cümlənin üslubu. Həddən çox faktlardan, rəqəmlərdən və ya statlardan uzaq olun. Cümlənin 
uzunluğu maksimum 20 söz olmalıdır.

15. Cinasdan istifadə nə qədər mahir görünsə də, ondan əvvəllər və uzun müddət istifadə edilir-
di.

16. Mətninizin oxunaqlı olmasını təmin edin – auditoriyanıza onların görməsini istədiyiniz video 
və imkanları əldə etməkdə yardım edin.

17. Səmimi olun. Məqalə/videoda əks olunanları qeyd edin. Mücərrəd əlyazmadan uzaq olun.

18. Əlyazmanı yenidən oxuyun və sözlərin daha az, daha asan istifadə oluna bilməsi barədə 
düşünün.

19. Girişdə başlıqdakı sözləri təkrar etməyin. Əgər başlıqdakı daha yaxşı sözlərdən girişdə istifadə 
olunmuşdursa, onları çıxarın və girişi yenidən yazın. Preambulanı qısa edin və dərhal əsas 
mətləbə keçin.

20. Əsas sitatlardan istifadə edin

21. Fəal olun. Sadə qrammatik quruluşa- mübtəda, xəbər, tamamlığa riayət edin. “O, mənim 
tərəfimdən öldürüldü” əvəzinə “Mən onu öldürdüm”.

22. Dəqiq olun. Əlyazma vəd verdiyiniz məlumatları çatdırmalısız, əks təqdirdə bu, auditoriyanın 
inamının itməsinə səbəb olacaqdır. “Eksklüziv video çəkilişi” digər yerlərdə istifadə olunma-
malıdır.

23. Gündəlik işlətdiyiniz dildən isitfadə edin. Uinston Çörçil demişkən: ”Qısa sözlər yaxşıdır, köhnə 
sözlər qısa olanda isə bu daha da yaxşıdır. “Satınalmaq” əvəzinə “almaq” işlədin.

24. Canlılıq və aktuallıq hissini catdırın, amma düzgün olun.

25. Mövzu tələb etmədikdə vacibliyi şişirtməyin.

26. Qeyri-rəsmi və dostyana, amma amiranə olun.

27. Lazım olmayan yerdə hörmət şirnikləndirməyin.

28. Nə yazırsınızsa yazın, amma əmin olun ki, sözlər öz sözlərinizdir – digər mənbələrdən 
köçürmək hüquqi baxımdan təhlükəlidir və sizi çətin vəziyyətə sala bilər.

29. Auditoriyanızla hörmətlə davranın – etiraf edin ki, siz onların ən dəyərli resurslarını, yəni 
vaxtlarını sizin əsərinizə həsr etməyə səsləyirsiniz.

30. Brendinizə hörmətlə yanaşın – yadda saxlayın ki, yazdığınız hər söz sizin brendinizin (və si-
zin) nüfuzunu artıra və ya ona xələl gətirə bilər. 
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sosİal ŞəbəkələR və onlaRın faydası.
Aytekin Əliyeva

Sosial	şəbəkə	nədir?

Ola bilsinki, bir çoxlarınız “sosial şəbəkə” terminini eşitmisiniz amma dəqiq olaraq onun hansı 
mənanı ifadə etdiyindən əmin deyilsiniz.

Sosial şəbəkə - bir neçə fərdi insanın xüsusi qruplarda toplanmasıdır (qruplaşmasıdır), məsələn 
qonşu və ya kiçik kəndli icması . Bu toplanma/qruplaşma sizin iş yerinizdə, orta məktəbdə, 
universitetdə və hal-hazırda çox istifadə olunan internet vasitəsilə də ola bilər. Müxtəlif insan-
larla tanış olmaq, məlumat paylaşmaq və ya təcrübələrini bölüşmək məqsədilə minlərlə məktəb, 
universitet tələbələri və ya hər hansı iş yerində çalışan fərdi şəxslər internet vasitəsilə qruplarda 
toplanıb, bir araya gəlirlər. Xüsusi qruplarda toplanan insanlarэn müzakirə mövzuları müxtəlif 
ola bilər; hər hansı bir idman oyunundan başlayaraq, dostluqların möhkəmləndirilməsi, sosial 
problemlər, işgüzar əlaqə və s.

Müasir dövrdə ən geniş yayılan və çox istifadə olunan sosial şəbəkə internetlə, ümumi istifadə 
olunan saytlar vasitəsilə həyata keзirilir. Həmin vebsaytlar sosial şəbəkə vebsaytları kimi tanınır. 
Sosial şəbəkə verbsaytları internet istifadəçilərinin onlayn (online) icmasıdır. Sosial şəbəkə veb-
saytlarının əsas məqsədlərindən asılı olaraq, onlayn icma üzvləri müxtəlif maraqlarını bölüşür, 
məsələn, şəxsi maraq (xobbi), din, siyasət və s. 

Sosial şəbəkələr insanlarla tanışlıq, fikirlərin bölüşdürülməsindən əlavə olaraq hər hansı bir 
məhsulu (xəbər, məqalə, vebsayt, satiş məhsulu və s) işıqlandırmaq şəraiti də yaradır. Həm də 
bu təkcə yerli (local) çərçivədə deyil, həm də qlobal formada PR etmək imkanı verir çünki belə 
şəbəkələrə dünyanın bütün ölkələrindən qoşulanlar olur, məsələn, siz Azərbaycanda olaraq hər 
hansı məhsulunuz barədə Amerika və ya Avropa şəbəkə üzvlərilə də bölüşə bilərsiz. 

Ən	çox	istifadə	olunan	internet	sosial	şəbəkələri

Sosial şəbəkə saytlarının əksəriyyəti ingilis dilində olmaqla yanaşı, Azərbaycan və Rus dillərində də 
yaradılıb. Bunlara misal olaraq ingilis dilində olanlar: MySpace, FriendWise, FriendFinder, Yahoo! 
360, Facebook, Orkut, Classmates, Lively kimi social şəbəkələri qeyd etmək olar. 
Azərbaycan dilində olan social şəbəkə saytları www.dream.az , www.sirr.az , www.yerli.az və s. 
Rus dilində olan social şəbəkələr isə www.odnoklassniki.ru , http://vkontakte.ru  və s.

İnternet sosial şəbəkələrinin faydalarını və əhəmiyyətini aşağıdakı formada əsaslandırmaq olar:

1.	Məqsədli	Şəbəkəni	və	Əlaqələri	Genişləndirir	
2.	Əmlak	və	İnvestisiyaların	Qurulması	Kömək	edir	
3.	Öz	Sənayenin	Ekspertinə	Çevrilmək	İmkanın	olur
4.	Özünü	və	İstəyini	(həvəs	və	ya	maraqlarını)	Paylaşmaq	Şəraiti	yaradır
5.	Ticarət	və	Müştərək	Müəssisə	İmkanlarını	artır
6.	Xəyalında	Olan	İşə	Nail	Olursan	(arzularını	reallaşdırırsan)	

Sosial	şəbəkələrin	təhlükəsi	

Bu üstünlüklərlə bərabər sosial şəbəkələrin təhlükəli olmasını da danmaq olmaz. Bu təhlükələrə 
məlumat bazasının oğurlanması və ya virusların göndərilməsini aid etmək olar. Təhlükə yaradan 
ən çox istifadə olunan metodlardan biri isə online “yırtıcı”ların özlərini olduğu kimi deyil, fərqli 
formada təqdim etməsidir. Baxmayaraq ki, bu təkcə online deyil, həmçinin real həyatda da möv-
cuddur, məsələn; məktəbdə, işdə, klublarda, tədbirlərdə və s yerlərdə rastlaşdığınız insanlara 
mümkün qədər ehtiyatlı davranmağınız tövsiyyə olunur. Ətrafınıza topladığınız və ünsiyyətdə ol-
duğunuz insanlar barədə mümkün qədər məlumat olduğunuz halda, online sosial şəbəkənizdən 
təhlükəsiz olaraq həzz ala və faydalana bilərsiz. 
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juRnalİsTləR üçün TwıTTeR vacİb vasİTədİR

Twitter-ə yeni qoşulan jurnalistlər üçün veb-səhifədən və ya mobil vasitədən 140 simvolluq mətn 
mesajlaşma sistemindən istifadəyə öyrəşmək qorxulu görünə bilər.

Bununla belə, bəzi vacib məsələlərə baxmayaraq, o çox sadədir.  

İŞə baŞlama

Bu, yeni qonşuluğa köçmək və qonşuları və onların dostlarını tanımaq, sonra isə onların sizi tanı-
malarına imkan vermək kimidir. 

Bu, xəbərin toplanması və yayılması şərtləri ilə yeni əlaqələrin, məqalə nümunələri və ideyalar, 
peşəkar maraqlı qruplara linklər, çıxış əldə etmək və bir yerə cəmləşdirmək çətin olan perspektivlər 
və fikirlərlə bağlı qlobal bir şəbəkəyə yol açır.

Biznes müəssisələri, siyasi partiyalar, PR mütəxəssisləri, ticarətlə məşğul olan insanlar və media 
təşkilatlarının hamısı Twitter-dən insanların istifadə etməsi üçün məlumatların viruslu marketinqi 
ilə bağlı bir vasitə kimi istifadə edirlər.

sİsTemə daxİl olma

• Twitter hesabı üçün qeydiyyatdan keçin
• Sizin nədən bəhs etdiyinizi əks etdirən ad seçin
• Hər yerdə yayılmasını görməyə şad olduğunuz bir şəkil yükləyin
• Oxucuların sizin haqqınızda nəyi bilmələrini istədiyinizi ümumiləşdirən qısa bioqrafiya yazın
• Sizin “twiting” məqsədinizi əks etdirən veb-sayt və ya bloqa link əlavə edin. 
• Yeni Twitter səhifənizin dizaynını məqsədinizə daha uyğun olanı ilə əvəz edin
• Əgər yeni səhifənizin daha aydın görüntüyə malik olmasını isəyirsinizsə, fona şəkil əlavə edin.

qonŞuluğa qİyməT veRmə 

• Digərləri tərəfindən Tweeter’ə əlavə olunanları yoxlayın
• Kimin nə barədə “twitting” etdiyini görmək üçün Hashtags, TweetDeck, Twitscoop, Mashable 

və BreakingTweets kimi vasitələrdən istifadəni nəzərdə tutun
• Öz maraq dairənizi tədqiq etmək məqsədilə Twitter Search-dən istifadə etməklə Twitter ax-

tarın
• Əgər siz TweetDeck-dən istifadə edirsinizsə, izlədiyiniz mövzu üzrə ən son “twit”-lərin yeni 

sütunlarını göstərmək məqsədilə axtarış terminləri əlavə edin (Tweetdeck nişanlarının ən 
yuxarı siyahısında soldan səkkizinci düymə)

• “Twit”lərin və “twitting” edənlərin qiymətləndirilməsinə kifayət qədər vaxt sərf edin 
• Əgər “twit”lərini dəyərləndirdiyiniz şəxsi tapsanız, sevimlilər bölməsi yaradın.
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həmin seçim mövcuddur: “Qısa URL-lər üçün ilkin baxış məlumatlarını göstər”-in qarşısın-
dakı qutunu işarələyin (qeyd: bu göstəriş Myrthe tərəfindən bu məqaləyə şərh kimi əlavə 
edilmişdir) 

• “Twit”-inizin sonunda #Hashtags əlavə edin ki, o, həmin mövzunu müşayiət edənlərin hamı-
sına çatsın.

• Siz həmçinin “twit”-inizə daha münasib mətn əlavə edə bilmək üçün yerə qənaət etmək 
məqsədilə mesajınızdakı sözlərin qarşısına # işarəsini əlavə edə bilərsiniz (qeyd: bu göstəriş 
Myrthe tərəfindən bu məqaləyə şərh kimi əlavə edilmişdir) 

• Ən azı 10 yaxşı “twit” və sizdən sonra gələnlər üçün maraqlı hesab etdiyiniz “twit”-ləri 
yenidən göndərməklə bir neçə seçilmiş retweets qurun.

• Twitter-nizin ana səhifəsinin cəlbedici olmasını, böyük “twit”-lərlə və sizin bilməli olub-
olmadığınıza qərar verməkdə insanlara yardım etmək üçün sizin barədə kifayət qədər 
məlumatlarla təmin edilməsini davam etdirin.

• İndi isə qonşuları dəvət etmək və onları tanımaq vaxtıdır.

yaxŞı qonŞu olmaq

• Maraqlandığınız məsələlər barədə “twitting” etməyə başlayın
• Orijinal, stimulverici və maraqlı məzmun yaratmağa çalışın.
• Məqaləni/hadisəni/nəşr olunmuş materialı yekunlaşdıran qısa, aydın ifadə olunmuş bir cümlə 

yazın.

qonŞulaRı Tanımağa baŞlamaq

• Sizin tədqiq etdiyiniz mövzular barədə kimlərin “twitting” etməsini bilmək üçün Twitter 
Search-dən istifadə edin

• Əgər maraqlı “twit” görsəniz, profili yoxlayın
• Onların bioqrafiyasını və bloq/veb-sayt linkini yoxlayın
• Onların izləyicilərini yoxlayın, onlar sizin üçün faydalı kontaktlar/həmkarlar yarada bilər, 

həmçinin sizə həmin şəxsi izləmək lazım olub-olmaması barədə göstəriş verə bilər
• Onların sonuncu bir neçə “twit”-lərini oxuyun və linklərə daxil olun
• Əgər “twit”-lərindən hansısa xoşunuza gələrsə, onları “retwit” edin
• Həmin şəxslə əlaqə qurmaq istəyib-istəmədiyinizə qərar verin
• Əgər cavabınız müsbətdirsə, onları izləyin
• Sizi izləyənlərin və sizin izlədiklərinizin daha geniş şəbəkəsini aşkar edin
• Bağlantıları görmək üçün Twitter Browser alətindən istifadə edin
• Twitter-in adını daxil edin, ikiqat oxların üzərinə vurmaqla onların şəbəkə displeyinə baxın
• Onların həmin şəxsdən aldığı ən sonuncu “twit”-ə baxmaq üçün nişanın üzərində dayanın
• Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, nişanın üzərinə basmaqla həmin şəxsin açılan şəbəkəsinə baxın 
• Dəyərli olmasını düşündüyünüz  “twit”-ləri “retwit” etməkdə davam edin
• “Twit”-lərinizi  “retwit” edənlərin hamısına birbaşa ismarıc göndərin (açıqlanması önəmli de-

yil), həmçinin, istəsəniz öz cavablarınızı da açıqlaya bilərsiniz. 

• Mübtəda, xəbər və tamamlığın olması ən yaxşı 
format hesab olunur.

• is.gd, TinyURL, ShortURL kimi ən tanınmış URL 
qısaltma vasitələrinin birindən istifadə etməklə 
qısaldılmış url əlavə edin 

• Firefox üçün sizə url-ları açmazdan öncə qısaldıl-
mış url-lar üçün tam url-a baxmaq imkanı verən 
artırmalar vardır. TweetDeck parametrlərində 

orijinal, stimulverici və 
maraqlı məzmun 
yaratmağa çalışın
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yenİ dosTluq əlaqələRİ quRmağa davam edİn

• Ən geniş tiraja malik olmağınız üçün #Hashtags-dən öz “tvit”-lərinizlə birgə istifadə etməyə 
davam edin

• Hashtag-in münasib olmasını təmin edin
• Öz “twit”-nizi yazan kimi hazırda hansı yarlıklardan istifadə olunduğunu görmək üçün 
 hashtag səhifəsini yoxlayın
• Yeni yarlıklar əlavə etməkdən çəkinməyin
• Hashtag-ləri ismarıcın sonunda qoyun.

 sual veRməkdən çəkİnməyİn
• Twitter-də olan insanlar suallara cavab verməyi çox sevirlər
• Əgər siz xüsusi marağı olan və ya davam edən hadisəyə cəlb oluna bilən bir şəxs axtarırsı-

nızsa, Twitter-də bu barədə soruşun.
• Əgər siz mövzunu tədqiq edirsinizsə və cavabı heç harda tapa bilmirsinizsə, Twitter-də bu 

barədə soruşun
• Bu, həm də yeni kontakt və dostlar yaratmağın ən yaxşı yoludur və sizə başqa nəzərlə baxa 

biləcəyiniz perspektivləri əlavə etmək imkanı verir.

evİnİzİ saHmanda saxlayın

• Əgər sizin bloq, və ya digər veb-sayt formanız varsa, insanlara sizin məqalələrinizə “retwit” 
etmək imkanı vermək üçün hər səhifəyə Tweetmeme əlavə etməyi nəzərdə tutun

• Siz həmçinin Twitter-ə daxil olmaqla saytınızın ön səhifəsinə ən sonuncu “twit”-lərinizi əlavə 
edə, parametrlərin üzərinə, sonra isə “Siz həmçinin saytınızın bu hissəsinə Twitter əlavə edə 
bilərsiniz” üzərinə basa və təlimatlara riayət edə bilərsiniz.

pİs qonŞulaRla çox yaxınlıq eTməyİn
• Sizi izləyən hamını izləməmək üçün diqqətli olun
• Uzaq olmaq üçün iki twitter növü vardır ...
• ... yüzlərlə və ya minlərlə insanı izləyən, lakin az izləyiciləri olan və sizi linkə daxil olmağa ça-

ğıraraq yalnız bir dəfə “twit” edənlər və yarıçılpaq vəziyyətdə olanlar (heç vaxt həmin linklərə 
daxil olmayın)

• Digər linklərdə olduğu kimi, şübhəli olan twitter linklərinin üzərinə vurmayın (həmişə ilk 
növbədə profili yoxlayın)

qapını kİlİdləyİn
• Siz sizi izləmək istəyənləri, amma sizin əlaqə qurmaq istəmədiyiniz şəxsləri bloklaya bilərsiniz 

– siz sizi izləyənlərin siyahısının vaxt israfçıları ilə doldurulmasını istəmirsiniz.

TwİTTeR İlə xəbəRləRİn Toplanması
Twitter-də yeni olan, lakin onlara xəbərlərin toplanmasında və araşdırıcı jurnalistikada nə dərəcədə 
yardımçı ola bilməsini öyrənmək istəyən jurnalistlər üçün təlimat kitabçası. 
Bu, sosial şəbəkə alətlərindən imtina edən skeptik jurnalistə həmin alətlərdən öz gündəlik işində 
necə istifadə etməyi öyrənməyə kömək edilməsini nəzərdə tutur. 
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ofİsdə daRıxdıRıcı Gün
Siz ofisə gəlmisiniz və bu gün üçün gündəlikdə nəzərdə tutulan heç nə yoxdur, qarşıdan gələn 
həftə üçün planların ağır olması gözlənilir, siz öz əlaqələrinizə zəng etmisiniz və onların təzə xəbəri 
yoxdur, yarışda eyni anlar təkrar olunur, çünki sizin yaddaşınız boşdur. Siz kompüterin ekranına 
baxdıqda orada maraqlı heç nəyin baş vermədiyini görürsünüz. Siz nə edirsiniz?

Mən 35 il bundan öncə nəşriyyat işinə başlayanda cavab sirri açmaq və insanlarla danışmaq idi. 
Küçədə gəzmək, baş verənləri müşahidə etmək, mağaza sahibləri ilə danışmaq, baxmaq, diqqət 
yetirmək. Əslində bu, xəbər toplamağın yeganə yolu idi. Baxmaq üçün kompüter ekranı yox idi. 
Həm də mən jurnalist olduğum üçün həmişə “bu, mənim üçün heç vaxt tanımadığım dünya ol-
muşdur” kateqoriyasından olan xüsusi bir layihə üzərində işləyirdim. Lakin bu, qısa təlimat xatirinə 
gəlin elə təsəvvür edək ki, siz ofisdə səylə çalışırsınız.

Jurnalistə xəbərin toplanmasında Twitter-dən istifadə etməkdə yardım göstərmək üçün xeyli say-
da vasitələr mövcuddur. Mən bu vəsaitdə onlardan yalnız bir neçəsinə toxundum. Digərlərinin öz 
siyahıları olmalıdır. Əgər belədirsə, xahiş edirik onları bu səhifənin aşağısında qeyd kimi əlavə edin.

İnsanlaRın nə baRədə “TwıTınq” eTdİkləRİnİ 
yoxlayın 

Müzakirə olunan ən məşhur mövzuları nəzərdən keçirmək üçün Hashtags-ə daxil olun.
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Nəzərə alın ki, açar sözlər diyez işarəsi (#) ilə qeyd olunmuşdur. Bu, “twit”-lərin təşkil edilməsi və 
hədəfə alınmasına kömək edir. Mövzu üzrə “twitting” edən insanlar “twit”-in nəzərə çarpmasını 
təmin edəcək hazırkı hashtag-i tanıyacaq, ya da axtaracaqdır.
Həmin məqaləyə olan marağın artdığına, yoxsa azaldığına baxmaq üçün yuxarı yarlıkın sağındakı 
qrafikləri yoxlayın.

Son fəaliyyəti və əlaqəli yarlıkların siyahısını göstərən daha müfəssəl qrafiki aşkar etmək üçün 
yarlıkın adının üzərinə klikləyin. Həmin əlaqəli yarlıkların yayılma dərəcəsini üzə çıxarmaq üçün 
onların üzərinə klikləyin.

Təzə nəyin olmasına baxmaq üçün istiqamətlərin üzərinə klikləyin. Yarlıklar tabulyasiyasının 
üzərinə klikləyin və əsas və ən yeni yarlıkları nəzərdən keçirin. Hashtag-lərin gələcəyi barədə bir 
sıra mübahisələr mövcuddur, amma onları hazırda tənzimləmək gərəkdir.

aRTıq ToplanmıŞ məlumaTlaRın yoxlanılması

Artıq dərc edilmiş məqalənin izlənilməsinə çox vaxt sərf etməyin faydası yoxdur. “Twit”-lər vasitəsilə 
stimullaşdırılan ən sonuncu verilən xəbərə nəzər salın. Twitscoop, Mashable və Breaking Tweets 
də daxil olmaqla yuxarı “twit”-lərin çoxlu aqreqatorları vardır. 
 
Twitscoops real zamanlı açar söz monitorinqi olan yarlık kölgəsinə malikdir; ən sonuncu dörd 
“twit”-i göstərmək üçün sözün üzərinə vurun. Soldakı ən sonuncu “twit”-i göstərmək üçün sözün 
üzərinə klikləyin.

Twitscoop

Əgər siz məqalələrdən hər hansı ilə maraqlanırsınızsa, ona sual ilə cavab verə və ya onu sual ilə 
“retwit”edə bilərsiniz. 

Əgər siz cavab alırsınızsa, onda siz yeni və dəyərli kontakt yaratmağa başlaya bilərsiniz. Mən in-
sanların əlaqə qurmaq və biliklərini bölüşdürməyə necə hazır olmalarına heyrətlənmişəm.
Tapmaq, izləmək, töhfə vermək, sual vermək, cəlb etmək, “retwit” etmək. Bu sadədir.
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kİmİn “TwİTTİnG” eTdİyİnİ yoxlayın 
Siz əlaqələr kitabınızı bu zaman genişləndirə bilər və əks təqdirdə əldə etmək mümkün olmayan 
perspektivləri və məlumatları təqdim etməyə qadir ola bilən insanlarla əlaqə qurmağa başlaya 
bilərsiniz.

Həmin əlaqələrin etibarlı olmasının güman edilib-edilməməsini qiymətləndirməyin də yolları vardır. 
Siz onların şəbəkəsinin keyfiyyətini qiymətləndirə, onların nə barədə “twitting” etdiklərinə nəzər 
sala, onların profilini və veb-səhifəsini yoxlaya bilərsiniz. Əgər siz gördüyünüzü xoşlayırsınızsa, 
onda siz onları izləyə bilərsiniz və onlar da sizi izləməyə qərar verə bilərlər.

Baxımsız, köhnəlmiş əlaqələr kitabı hələ də dəyərli hesab olunur və sizin onlayn və telefon 
əlaqələriniz hələ də sizin xəbər toplama şablonunuzun bir hissəsi olacaqdır. 

Sizin Twitter-də izləmək qərarına gəldiyiniz insanlar yeni, dinamik kontaktlar siyahısına daxildir. 
Bu kontaktlar tələb olunmadan ilkin yazıları, göstərişləri arxivləşdirir, yeniləyir və onlar sutkada 24 
saat və həftədə 7 gün birbaşa sizin iş masanıza/mobil telefonunuza çatdırılacaq.

Əgər siz “twitinq” edən kimisə tapsanız, onda siz kifayət qədər maraqlı kontakt tapmış olursu-
nuz. Onların kimi izlədiklərini və kim tərəfindən izlənildiklərini üzə çıxarmaq üçün onların profilinə 
klikləyin.

Axtarışı davam etdirin. Maraqlı insanları tapan kimi onları izləyin. Ümid edirik ki, onlar sizi 
izləyəcəklər. Bu məqamda siz dərc edilmiş material barədə onu dünyaya yayımlamadan danışmaq 
istəsəniz, şəxsi ünsiyyətə başlaya bilərsiniz – maraqlı məqalə üzərində işləməyə başlamağınız 
vacibdir.

Əgər siz dəyərli məlumatı “twitting” edən kimisə tapsanız, onların kiminlə bağlantıda olduğunu 
tapmağın səmərəli yolu vardır. 

Twitter Friends Network Browser-ə daxil olun. Tweeter-in adını daxil edin və “axtar” oxunu basın.

Sizin izlədiyiniz və yenicə “twit” etmiş, öz şəbəkələrində olan insanlar ekranda görünəcəkdir.

Görünən adların, həmin mövzu barədə “twitting” edən şəxslərin üzərinə vurun. 
Əgər onların söylədikləri ilə maraqlanırsınızsa, profillərinə klikləyin və onların yenicə “twit” etmiş 
bütün əlaqələri ekranda görünəcəkdir. 

Əlaqələrin üzərinə klikləməklə siz şəbəkənin miqyasını artırmağa başlayırsınız. 
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TweeT TRaİl 
Hər zaman bir çox yeni yardımçı alətlər meydana çıxır. Onlardan biri TweetTrail-dir. Bu, elə bir in-
terfeysdir ki, siz axtardığınız sözü daxil edirsiniz və o, həmin mövzu üzrə “twitting” edən insanların 
şəxsiyyətini göstərir. 

Siz bundan sonra onların profilinə daxil ola, həmin “twit”-lərin hamısını oxuya, onların izlənilməsinin 
gərəkli olub-olmaması barədə qərar verə bilərsiniz. Əgər gərəklidirsə, onları tanıyın. 

Bir çox Twitter alətləri vardır. Mashable Twitter Toolbox bölməsində mütəmadi olaraq yenilənən 
böyük siyahıya malikdir. Mashable-də həmçinin böyük Twitter Tip bölməsi, How To bölməsi və 
Twitter news vardır.

Keçmişdə məlumat və əlaqələr şəbəkəsinə daxil olmağa çalışdığınızı təsəvvürünüzə gətirin; 
köhnəlmiş əlaqələr kitabına, ünvan və adlardan ibarət kiçik qovluğa, telefon kitabçalarına və s. 
sərf edilmişdir.

Daha nələr. Bunlardan xəbər toplama prosesinin əsas hissəsi kimi istifadə etməyən jurnalist hiyləni 
əldən verir.  
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ənənəvİ medİa üçün 10 faydalı TwıTTeR 
məsləHəTİ

İcazə	verilmir:

1.	Xarakterik üslubunuzdan kənara çıxmayın: Heç vaxt öz əlyazmalarınızda, bülletenlər, studiya müzakirələri 
və ya kamera çəkilişləri və canlı radio çıxışlarında sosial məlumat mübadiləsinə yeni fenomen kimi istinad 
etməyin. Auditoriyanızın böyük hissəsi Twitter-dən istifadə edir və ona öz ilkin məlumat mənbələrindən 
biri kimi getdikcə daha çox müraciət edirlər.

2.	Bunu yeni media və ya yeni texnologiya adlandırmayın: Bu, yeni deyildir. “Yeni media” kimi terminlərdən 
istifadə elə səslənir ki, sanki siz “köhnə media”sınız və geri qalmısınız. Bu termin ötən əsrin sonlarına kimi 
isitfadə olunurdu, lakin xəbər agentliyi məlumatları əldə etmək üçün məzmunu istifadəçinin müraciət 
etdiyi platforma/cihaza çatdırmadır. 

3.	Bunu onlayn qrupunuza saxlayın və ya idarə etmək və nəzarət etmək üçün kiçik heyət üzvünə. Twitter və 
digər sosial şəbəkələr sizin xəbər toplama prosesinizin ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Bunu ciddi qəbul edin, 
yoxsa siz tezliklə daha ciddi qəbul olunmadığınızı aşkar edə bilərsiniz.

4.	İstehza etməyin: Heç vaxt aparıcıların sosial şəbəkəyə aid, və ya təkəbbürlü, zarafatsayağı təbəssümü 
ifadə edən materialları təqdim etməsinə yol verməyin. Bu, yekəxanalıq və ya (daha pis) pərakəndə, 
uzaq və subyektiv kimi qarşılana bilər. Daha yaxın əlaqəli müxbirlərinizdən bəzilərini studiya aparıcılarını 
və daha az əlaqəli prodüserlərdən bəzilərini təlimatlandırmağa səsləyin. Aktiv fəaliyyətlə məşğul olanlar 
bunu tez-tez edirlər, çünki onlar hər gün auditoriya ilə ünsiyyətdə olurlar və auditoriyanın davranış tərzini 
dəyişməyin əhəmiyyətini dərk edirlər; onlar həm də sizin xəbər agentliyinizin materiallarının necə qavra-
nıldığını şəxsi təcrübədən bilirlər.

5.	Materialı əldən verməyin: Yadda saxlayın ki, “twitlər”-in sayı və sürəti məqalənin özü deməkdir və siz hətta 
adi iki sərbəst mənbə ilə deyilənləri təsdiq edə bilənə qədər həmin materialı dərc edə bilərsiniz.

 
İcazə	verilir:

1. Öz xəbərinizi təsdiq edilən kimi “twit” edin: Yadda saxlayın ki, siz faktları “twit” edə bilərsiniz, sizə uzun, 
mürəkkəb anlayışlar gərək deyildir. Xəbər agentlyinizin təsdiqlənmə olan kimi, baş verdiyini təsdiqləyə 
bildiyi məsələlər barədə “twit” edin. Sizə faktların qısa cümlələrlə ifadəsi gərəkdir. Mübtəda, xəbər, ta-
mamlıq – göndərin. Sosial şəbəkə auditoriyası faktlardan (və digər materiallardan) qaynaqlanır və bu, elə 
faktları götürür və onları öz dostları ilə ünsiyyət vasitəsilə (nəinki TV və ya radionun qarşısında oturmaqla 
və sizin veb-səhifələrinizə klikləməklə) öz kontekstlərini və təhlillərini əlavə etdikləri başqa yerə ötürür. 
Əgər material məqalə və ya onlayn audio və video vasitəsilə əsaslandırılarsa, əlavə dəyərə malik materi-
alınızın qısa URL ilə təmin edilməsini həmişə yadınızda saxlayın.

2. Nəyisə geri qaytarın: Əgər siz sosial şəbəkə qrupuna daxil olmağa hazırlaşırsınızsa, “twit” edənlərin 
dəyərləndirəcəkləri tədbiri görün. Sizin ən yaxşı təklifiniz sizin “başqalarının axtarmadıqlarını axtardığınız” 
məqalələrdən faktların gətirilməsidir. Onlar sizə mexaniki təkrar etdiyinizə və 100 saytda dərc edilən ma-
teriaın azacıq dəyişdirilmiş versiyasını yaratdığınıza görə təşəkkür etməyəcəklər. 

3. Alətlərinizi dəyişin: Jurnalistin iş masası barədə fərqli düşünün. Siz sosial şəbəkə söhbətçisini daxil etməli 
və onu ictimai debat barədə məlumatlandıran və perspektivləri genişləndirən kimi başa düşməlisiniz.

4. Əlaqələrinizi genişləndirin: Əlyazmanı (bu, başlıqların tərkibidir) 24 x 7 pulsuz arxivləşdirən yüz minlərlə 
(müstəqil) ştatdankənar jurnalistlərin yeni kontaktlar qovluğunu yaratmağa başlayın (bunun üçün 
növbətçilik cədvəlinin hazırlanmasını nəzərdə tutun, iş axını şərtləri şüura təsir edir, hələ işçi qüvvəsi 
xərclərini demirik). Buna görə də “twitting” edənləri siyahıya alın və dəyişən auditoriya davranışı ilə artıq 
heç bir əlaqəsi olmaya bilən tanınmış səsləri həmişə təqdim etməyin.

5. Qucaqlamaq, yola salmaq: Sosial şəbəkə təcrübəsini öz xəbər hazırlanması prosesinizə qaytarmağın və 
həm özünüzün, həm də auditoriyanın necə dəyişdiyinin ciddi təsviri yollarını axtarın. “Twitting” edənlər 
sizin faktlarınızı kənara qoya bilərlər, amma onlar öz dəyərlərini əlavə edəcəklər. Onları geri çağırın və 
həmin geniş anlaşma bacarığının bölüşdürülməsi və sistemə qaytarılması yollarını axtarın ki, bilik və 
təcrübə zənginliyi və perspektivlərin müxtəlifliyi hamı üçün mümkün olsun.

 “Yayımla/dərc et” modeli illər öncə gündəmdən düşmüşdür. “Bizim şərtlərimizi təmin et” mode-
li gündəmdən düşmək üzrədir. Hazırda “iştirak etmək” və səlahiyyətlərin genişləndirilməsi modelindən 
istifadə olunur. Bu modelə keçən ənənəvi media təşkilatlarının və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bir 
çoxlarının gündəmdə qalmaq üçün şansı daha böyük ola bilər.

Qeyd:	Əgər	siz	bu	məlumatlardan	hansınınsa	faydalı	olduğunuı	düşünürsünüzə	və	daha	ətraflı	
məlumat	əldə	etmək	istəyirsinizsə,	xahiş	edirik	Azərbaycan	Media	Mərkəzi	ilə	əlaqə	saxlayın.	
Bu	vəsaitdə	əks	etdirmək	üçün	öz	səhifələrindən	və	qrafik	məlumatlarından	bəzilərinin	ekran	
görüntülərini	 yenidən	nəşr	 etməyə	 icazə	 verdikləri	 üçün	BBC,	CNN	və	Əl-Cəzirə	 kanallarına	
təşəkkürümüzü	bildiririk.






