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ÖZ 
  Bu çalışmada, haber medyasının terörist eylemleri haber yaparken hangi özellikleriyle gördüğü ve 
haber yaptığı konusu incelenmiştir. Böylece, terörizm ve medya ilişkisi ikileminin açıklanmasına bir yönü 
ile katkı sağlanması hedeflenmiştir. Medya terör eylemlerini haber yaparken, olayın özelliklerinden 
etkilenmektedir. Terör olaylarında ölüm söz konusu ise, uçak kaçırma, ulaşımı engelleme, rehine alma 
ve adam kaçırma varsa medya haber yapma kararı vermektedir. Terör olaylarında hedef alınan üst 
düzey bir devlet adamı, popüler bir şahsiyet ya da önemli bir tesis ise yine medya haber yapma kararı 
vermektedir.  Medyanın abartabildiği terör eylemleri de bulunmaktadır. Bu eylemlerin ortak özellikleri, 
eylemin dramatik ve sansasyonel bir içerik taşıması, uzun süren bir eylem hâline dönüşmesi, coğrafi 
olarak ilgi duyulan bir bölgede gerçekleştirilmiş olması ile hedefin toplumda merak uyandırması olduğu 
tespit edilmiştir. 
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EFFECTS OF TERROR EVENTS’ CHARACTERISTICS 
TO THE NEWS MEDIA COVERAGE 

 
ABSTRACT 

  In this study, it is examined that which characteristics of terrrorist actions are perceived by news 
media during the coverage decision making process. Thus, it is aimed to make an explanation for  the 
dilemma of terrorism-media relationship.Media covering terrorist actions are effected by characteristics 
of the event. If there is death, hijacking, block of transportation, hostage taking, kidnapping within the 
contain of the event, the coverage decision is taken. If the target is a senior stateman, a popular 
personal or an important establishment, media decides to cover the event.   There are also some terror 
events that media can axaggerate. Common characteristics of these events are having the content of 
sensationality, protracted event, attractive place and curiosity for the audience. 
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