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BİZ JURNALİSTLƏRİN İŞİ NƏDİR? 

Xəbəri müəyyən edəndə mənbələrin yox, oxucunun 
həyatına təsir haqda düşünün

İnsanlara onların həyatını dəyişməyə kömək edən, 
probleməri, onların həlli yollarını araşdıran 
informasiya verin

Xəbəri oxucu üçün maraqlı və əhəmiyyətli edin



AZƏRBAYCANLI JURNALİSTLƏRİN 
GÖRDÜKLƏRİ İŞLƏRİ DAVAM 
ETDİRİRİK

Biz vətəndaşların problemlərindən danışırıq

Problemləri araşdırırıq

Cəmiyyətə mühüm informasiya veririk

İnformasiyanı oxunaqlı, maraqlı edirik



BİR ADDIM ATAQ--HƏLLƏR

Problemə qarşı kim daha yaxşı nəticələr əldə edir?

Onlar bunu necə edirlər?

Faktlar nə deyir?

Başqaları bu həll yollarından niyə istifadə edə 
bilmir?





1-Cİ ADDIM

CƏMİYYƏTLƏ ƏMƏKDAŞLIQ ET
 

 
Camaata əhəmiyyəti olan material hazırlayın

Camaatı maraqlandıran nədir? Cəmiyyəti bu barədə 
məlumatlandırmağa çalışın

Təcrid olunmuşları da cəlb edin



1-Cİ ADDIM
CƏMİYYƏTLƏ ƏMƏKDAŞLIQ ET

“Biz sizi narahat edən problemləri 
qaldırmaq və başqalarının bu 
problemləri necə həll etdiyini 
göstərmək istəyirik”

“Gündəlik həyatınızda sizi ən çox 
narahat edən problemlər hansılardır?”



1-Cİ ADDIM
CƏMİYYƏTLƏ ƏMƏKDAŞLIQ ET 

Yardım istəyin

“Uşaqlarımız məktəbə gedir, amma çox 
şey öyrənə bilmirlər. Biz bu haqda 
yazırıq. Məsləhət, ideya verə, fotolarınızı 
göndərə, öz hekayənizi, ya da eşitdiyiniz 
maraqlı hadisəni danışa bilərsiz...”



 

Bu: Xəstəxanada dərman qıtlığı var

Bu yox: Xəstəxananın rəhbəri korrupsionerdir

Bu: Polis gecəqondularda bir gənci özbaşına həbs edib

Bu yox: Polis tətil edən mədənçiləri öldürüb

Bu: Mənim uşağımın müəllimi məktəbə gəlmir

Bu yox: Təhsil nazirliyində qohumbazlıq baş alıb gedir

OXUCULARIN HƏYATINA ƏN ÇOX 
HANSI MATERİALLAR TƏSİR EDİR?
 



 

BAŞQA MÖVZULAR

Gənclər kəndləri tərk edir, şəhərə köçürlər

Zibil toplanmır

Xəstəxanalarımız infeksiya mənbəyidir

Şəhərdə avtobus qıtlığı var

Məişət zorakılığı geniş yayılır



2-Cİ ADDIM: PROBLEMİN KİÇİK HİSSƏSİNDƏN 
VƏ ONU KİMİN DAHA YAXŞI HƏLL ETDİYİNDƏN 
DANIŞIN

Müəllimlər çox vaxt yerlərində olmurlar.

Baxın, bu bizim uşaqlarımıza nə qədər zərər 
vurur.

Bunun niyə baş verdiyini görün.

Başqa yerlərdə bu məsələnin həllini tapıblar. 
Görün, onlar nə ediblər və hansı nəticələrə nail 
olublar.



MİSSİYA: Həllər jurnalistikası 
təcrübəsini—sosial problemlərə 
reaksiyalar və onların nəticələri 
haqda ciddi reportajlar 
hazırlamaq təcrübəsini 
legitimləşdirmək və yaymaq

HƏLLƏR 
JURNALİSTİKASI 
ŞƏBƏKƏSİ NƏDİR?
 





HƏLLƏR JURNALİSTİKASININ 
KEYFİYYƏTLƏRİ

Materialda bir şəxsdən deyil, problemə 
reaksiyadan və bunun necə baş verməsindən 
danışılır

Materialda nəticələri göstərən dəlillər olmalıdır və 
söhbət niyyətdən, cəhddən deyil, effektivlikdən 
getməlidir

Başqalarını sadəcə həvəsləndirməyə deyil, həm də 
yaxşı nümunələr—nəticələr göstərməyə çalışırıq

Maneələr müzakirə olunmalı və material sifarişli 
yazı təsiri bağışlamamalıdır



NİYƏ HƏLLƏR JURNALİSTİKASI?

Bu, problem haqda yazmağın yeni yoludur

Qonşuların məsələni həll etdiyini göstərmək 
hakimiyyətdəkilərin bəhanələrini əllərindən alır

Ümid olduğunu görəndə insanlar yenə xəbərlərə 
baxmağa başlayırlar

Məsələnin həllini göstərən materiallar təsadüfi 
oxucuları daimi oxuculara çevirir

Həll yollarından danışan yazılar etimad yaradır



NİYƏ HƏLLƏR JURNALİSTİKASI?

Və siz belə yazılar yazmaqla boş, 
mənasız təbliğat materialı deyil, əsl 
jurnalistika nümunəsi yaratmış olarsız



TƏŞƏKKÜRLƏR

Tina Rozenberq
tina@solutionsjournalism.org

www.solutionsjournalism.org


