
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI MUHABİRLİK 

 

DERSİN SINIFI Seçmeli 12. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 7 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

Bu derste öğrenciye; farklı uzmanlık alanlarına ve yayın türlerine göre 

hazırlanan haberleri yayına hazır hale getirme ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

DERSİN 
ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Haber yazma kurallarına uygun istihbarat haberi hazırlar. 

2. Haber yazma kurallarına uygun kültür sanat haberi hazırlar. 

3. Haber yazma kurallarına uygun politika haberi hazırlar. 

4. Haber yazma kurallarına uygun magazin haberi hazırlar. 

5. Haber yazma kurallarına uygun spor haberi hazırlar. 

6. Haber yazma kurallarına uygun ekonomi haberi hazırlar. 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Bilgisayar atölyesi, haber atölyesi, basın yayın kuruluşları, haber 

stüdyosu, dış ortam, sınıf. 

Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, fotoğraf 

makinesi, kamera, mikrofon, program yazılımı sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 

değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama 

anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun 

yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak 

öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. 

KAZANIM SAYISI 
VE SÜRE 
TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ 

KAZANIM 
SAYISI 

DERS SAATİ ORAN (%) 

İstihbarat 
Haberciliği 3 42 16 

Kültür Sanat 
Haberciliği 3 42 16 



Politika 
Haberciliği 3 42 17 

Magazin 
Haberciliği 3 42 17 

Spor Haberciliği  3 42 17 

Ekonomi 
Haberciliği 3 42 17 

TOPLAM 18 252 100 

 

ÖĞRENME 
BİRİMİ 

KONULAR 
ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 

KAZANIM AÇIKLAMALARI 

İstihbarat 
Haberciliği 

 

1. İstihbarat haberciliğinin 

özellikleri 

 

1.1. İstihbarat servisinin 

yapısı 

1.2. İstihbarat muhabirliği 

 

2. İstihbarat haberi için veri 

toplama 

 

3. İstihbarat haberi yazma 

teknikleri 

 

1. İstihbarat haberciliğinin özelliklerini 
açıklar. 

• Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi 

sağlanır. 

• İstihbarat servislerinin yapısının 

incelenmesi sağlanır. 

• İstihbarat muhabirlerinin çalışma 

koşullarının farklılıkları üzerinde durulur. 

• Dersin profesyonel gazetecilerin konuk 

olarak çağırıldığı anlatımların yanı sıra 

yerinde ziyaretler yapılarak işlenmesi 

sağlanır. 

 

2. İstihbarat haberi için veri toplar. 

• İstihbarat haberciliğinde haber 

kaynaklarıyla ilişkilerin önemi vurgulanır. 

 

• Gündemdeki olaylar içerisinden 

istihbarat haberlerine konu olacak 

olayları ayırt etmesi sağlanır. 

 



• İstihbarat haberi izleme yöntemlerinin 

üzerinde durulur. 

 

3. İstihbarat haberi yazar. 

• Haber yazımı için topladığı verileri yetkili 

kişilere doğrulatmanın önemi üzerinde 

durulur. 

• Özel yaşamın gizliliği ve kişisel haklara 

saygı gibi değerlerin üzerinde durulur. 

• Öğrenme birimi sonunda hazırlanan 

haberin herhangi bir yayın türünde 

(gazete, dergi, televizyon, vs.) yayına 

hazır biçimde teslim edilmesi sağlanır. 

 

 

Kültür Sanat 
Haberciliği 

 

 

 

1. Kültür sanat 

haberciliğinin özellikleri 

 

1.1. Kültür sanat 

servisinin yapısı 

1.2. Kültür sanat 

muhabirliği 

 

2. Kültür sanat haberi için 

veri toplama  

 

3. Kültür sanat haberi yazım 

teknikleri 

 

 

1. Kültür sanat haberciliğinin 
özelliklerini açıklar. 

• Kültür sanat ile ilgili gelişmeleri takip 

etmesi sağlanır. 

• Kültür-sanat servislerinin yapısının 

incelenmesi sağlanır. 

• Kültür sanat muhabirlerinin çalışma 

koşullarına yer verilir. 

• Dersin profesyonel gazetecilerin konuk 

olarak çağırıldığı anlatımların yanı sıra 

yerinde ziyaretler yapılarak işlenmesi 

sağlanır. 

 

2. Kültür sanat haberi için veri toplar. 

• Kültür sanatla ilgili haber kaynakları 

açıklanır. 

 

• Gündemdeki olaylar içerisinden kültür 

sanat olaylarını ayırt etmesi sağlanır. 

 

3. Kültür sanat haberi yazar. 



• Alanıyla ilgili özel ve rutin haber 

üretilmesi sağlanır. 

• Haber yazımı için topladığı verileri yetkili 

kişilere doğrulatmanın önemi üzerinde 

durulur. 

• Öğrenme birimi sonunda hazırlanan 

haberin herhangi bir yayın türünde 

(gazete, dergi, televizyon, vs.) yayına 

hazır biçimde teslim edilmesi sağlanır. 

 

Politika 
Haberciliği 

1. Politika haberciliğinin 

özellikleri 

 

1.1. Politika servisinin 

yapısı 

1.2. İç/Dış politika 

muhabirliği 

 

2. Politika haberi için veri 

toplama 

 

3. Politika haberi yazım 

teknikleri 

 

 

 

 

1. Politika haberciliğinin özelliklerini 
açıklar. 

• Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi 

sağlanır. 

• Politika servislerinin yapısının 

incelenmesi sağlanır. 

• Politika muhabirlerinin çalışma 

koşullarına yer verilir. 

• Politika muhabirliği merceğinden 

siyaset medya ilişkisi üzerinde durulur. 

• Gazeteci siyasetçi ilişkisinin mesafesi 

hakkında önerilerde bulunulur.  

• Dış politika muhabirliğinde yabancı dil 

bilmenin önemi vurgulanır. 

• Dersin profesyonel gazetecilerin konuk 

olarak çağırıldığı anlatımların yanı sıra 

yerinde ziyaretler yapılarak işlenmesi 

sağlanır. 

 

2. Politika haberi için veri toplar.  

• Politika ile ilgili haber kaynakları 

açıklanır. 

• Politika haberi izleme yöntemlerinin 

üzerinde durulur. 



 

3. Politika haberi yazar. 

• Protokol sıralamasının politika 

haberciliğindeki önemi vurgulanır. 

• Haber yazımı için topladığı verileri 

yetkili kişilere doğrulatmanın önemi 

üzerinde durulur. 

• Öğrenme birimi sonunda hazırlanan 

haberin herhangi bir yayın türünde 

(gazete, dergi, televizyon, vs.) yayına 

hazır biçimde teslim edilmesi sağlanır. 

 

Magazin 
Haberciliği 

 

1. Magazin haberciliğinin 

özellikleri 

 

1.1. Magazin servisinin 

yapısı 

1.2. Magazin 

muhabirliği 

 

2. Magazin haberi için 

veri toplama 

 

3. Magazin haberi yazım 

teknikleri 

 

1. Magazin haberciliğinin özelliklerini 
açıklar. 

• Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi 

sağlanır. 

• Magazin servislerinin yapısının 

incelenmesi sağlanır. 

• Magazin muhabirlerinin çalışma 

koşullarına yer verilir. 

• Dersin profesyonel gazetecilerin konuk 

olarak çağırıldığı anlatımların yanı sıra 

yerinde ziyaretler yapılarak işlenmesi 

sağlanır. 

 

2. Magazin haberi için veri toplar. 

• Magazinle ilgili haber kaynakları 

açıklanır. 

• Magazin haberciliğinde haber 

kaynaklarıyla ilişkilerin önemi 

vurgulanır. 

• Magazin haberi izleme yöntemlerinin 

üzerinde durulur. 

 

3. Magazin haberi yazar. 
 



• Özel yaşamın gizliliği ve kişisel haklara 

saygı gibi değerlerin üzerinde durulur. 

• Magazin haberciliğinde röportaj yapma 

becerilerinin önemi vurgulanır. 

• Haber yazımı için topladığı verileri 

yetkili kişilere doğrulatmanın önemi 

üzerinde durulur. 

• Öğrenme birimi sonunda hazırlanan 

haberin herhangi bir yayın türünde 

(gazete, dergi, televizyon, vs.) yayına 

hazır biçimde teslim edilmesi sağlanır. 

 

Spor Haberciliği 

 

1. Spor haberciliğinin 

özellikleri 

 

1.1. Spor servisinin yapısı 

1.2. Spor muhabirliği 

 

2. Spor haberi için veri 

toplama 

 

3. Spor haberi yazım 

teknikleri 

 

 

 

 

1. Spor haberciliğinin özelliklerini 
açıklar. 

• Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi 

sağlanır. 

• Spor servislerinin yapısının 

incelenmesi sağlanır. 

• Spor muhabirlerinin çalışma 

koşullarına yer verilir. 

• Dersin profesyonel gazetecilerin konuk 

olarak çağırıldığı anlatımların yanı sıra 

yerinde ziyaretler yapılarak işlenmesi 

sağlanır. 

 

2. Spor haberi için veri toplar. 

• Sporla ilgili haber kaynakları açıklanır. 

• Spor haberi izleme yöntemlerinin 

üzerinde durulur. 

 

3. Spor haberi yazar. 
 

• Farklı dallardaki spor etkinlikleri 

haberlerinin yazımındaki farklılıklara 

değinilir. 



• Okuyucu/izleyici kitlesinin genişliği 

üzerinde durulur.  

• Haber yazımı için topladığı verileri 

yetkili kişilere doğrulatmanın önemi 

üzerinde durulur. 

• Öğrenme birimi sonunda hazırlanan 

haberin herhangi bir yayın türünde 

(gazete, dergi, televizyon, vs.) yayına 

hazır biçimde teslim edilmesi sağlanır. 

 

Ekonomi 
Haberciliği 

 

1. Ekonomi haberciliğinin 

özellikleri 

 

1.1. Ekonomi servisinin 

yapısı 

1.2. Ekonomi muhabirliği 

 

2. Ekonomi haberi için veri 

toplama 

 

3. Ekonomi haberi yazım 

teknikleri 

 

1. Ekonomi haberciliğinin özelliklerini 
açıklar. 

• Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etmesi 

sağlanır. 

• Ekonomi servislerinin yapısının 

incelenmesi sağlanır. 

• Ekonomi muhabirlerinin çalışma 

koşullarına yer verilir. 

• Ekonomi muhabirliğinde uzmanlığın 

önemine değinilir. 

• Ekonomi haberciliğinin türleri 

(makroekonomi, mikroekonomi, 

magazin türü) arasındaki farklılıkların 

önemi üzerinde durulur. 

• Dersin profesyonel gazetecilerin konuk 

olarak çağırıldığı anlatımların yanı sıra 

yerinde ziyaretler yapılarak işlenmesi 

sağlanır. 

 

2. Ekonomi haberi için veri toplar. 

• Ekonomi haberi için haber kaynakları 

açıklanır. 

• Ekonomi haberciliğinde tablo okuma 

becerisinin önemi vurgulanır. 

. 



• Ekonomi haberi izleme yöntemlerinin 

üzerinde durulur. 

 

3. Ekonomi haberi yazar. 

• Ekonomi haberciliğinde veri analizi 

becerisinin önemi üzerinde durulur. 

• Haber yazımı için topladığı verileri 

yetkili kişilere doğrulatmanın önemi 

üzerinde durulur. 

• Habercilikte kamu yararı gibi değerlerin 

üzerinde durulur. 

• Öğrenme birimi sonunda hazırlanan 

haberin herhangi bir yayın türünde 

(gazete, dergi, televizyon, vs.) yayına 

hazır biçimde teslim edilmesi sağlanır. 

 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci 

sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan 

zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan 

temrinlerden farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

İstihbarat 
Haberciliği 

1. İstihbarat haberi için farklı kaynaklardan (okul, hastane, karakol,vs.) veri 

toplama. 

2. Kurallarına ve tekniklerine uygun istihbarat haberi yazma. 

3. Habere ilişkin görseli yayına uygun hale getirme. 

4. Oluşturulan haberi herhangi bir yayın türünde (gazete, dergi, televizyon, vs.) 

yayınabilecek düzeyde  hazırlayarak dosyalama. 

Kültür Sanat 
Haberciliği 

1. Kültür sanat etkinliklerini takip ederek farklı türlerde kültür sanat haberi için 

veri toplama. 

2. Kurallarına ve tekniklerine uygun kültür sanat haberi yazma. 

3. Habere ilişkin görseli yayına uygun hale getirme. 

4. Oluşturulan haberi herhangi bir yayın türünde (gazete, dergi, televizyon, vs.) 

yayınabilecek düzeyde  hazırlayarak dosyalama. 



Politika 
Haberciliği 

1. Siyasi gündemi takip ederek politika haberi için veri toplama. 

2. Kurallarına ve tekniklerine uygun kültür sanat haberi yazma. 

3. Habere ilişkin görseli yayına uygun hale getirme. 

4. Oluşturulan haberi herhangi bir yayın türünde (gazete, dergi, televizyon, vs.) 

yayınabilecek düzeyde  hazırlayarak dosyalama. 

Magazin 
Haberciliği 

1. Gündemdeki olaylar içinden magazin haberine konu olacak olayları seçme. 

2. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeden, kurallarına ve tekniklerine uygun 

magazin haberi yazma. 

3. Habere ilişkin görseli yayına uygun hale getirme. 

4. Oluşturulan haberi herhangi bir yayın türünde (gazete, dergi, televizyon, vs.) 

yayınabilecek düzeyde  hazırlayarak dosyalama. 

Spor Haberciliği 

1. Farklı dallarda spor etkinliklerinden veri toplama. 

2. Farklı dallar için spor haberi yazma. 

3. Habere ilişkin görseli yayına uygun hale getirme. 

4. Oluşturulan haberi herhangi bir yayın türünde (gazete, dergi, televizyon, vs.) 

yayınabilecek düzeyde  hazırlayarak dosyalama. 

 

Ekonomi 
Haberciliği 

1. Ekonomi haberi yapmak üzere içerisinde belge ve resmi bilgilerin olduğu 

verileri toplama. 

2. Veri analizlerini yaparak istatistikî tabloların yer aldığı ekonomi haberi yazma. 

3. Habere ilişkin görseli yayına uygun hale getirme. 

4. Oluşturulan haberi herhangi bir yayın türünde (gazete, dergi, televizyon, vs.) 

yayınabilecek düzeyde  hazırlayarak dosyalama. 

 

 

 

 

 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

 

 

• Bu becerilerin kazanılabilmesi için fotoğraf makinesi ve her öğrenci için bilgisayar temin 

edilmelidir. 



• Öğrencilere farklı uzmanlık alanlarına göre haber yazma uygulamaları yaptırılması 

sağlanmalıdır. 
• Öğrencinin basın yayın kuruluşlarının ilgili servislerinde habercilik uygulamalarını incelemesi ve 

alanında uzman muhabirlerle bir araya getirilmesi sağlanmalıdır. 
• Bu modülün işlenişi sırasında farklı durumlara uyum (haber türüne göre, türün gerektirdiği 

yöntem ve teknikleri uygulayabilme) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere 

yer verilmelidir. 

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri bağlamında öğrencilerin uzun süre bilgisayar başında zaman 

geçirmesinden kaynaklı olarak ergonomik sandalyelerin kullanılması önerilmektedir. 

• Uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme 

kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama faaliyeti 

yaptırılmalıdır. 

• Her öğrenme birimi sonunda öğrencinin hazırladığı bir haberi tüm eklentileriyle (fotoğraf, video, 

vs.) birlikte herhangi bir yayın türünde yayınlanabilecek düzeyde hazırlayarak dosyalaması 

sağlanmalıdır. 

• Bu dersin işlenişi sırasında kamu yararını gözetme, kişisel haklara saygı, özel hayata saygı ve 

görev bilinci ile hareket etme değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer 

verilmelidir. 

•  Bu etkinliklerde beyin fırtınası, gösterip yaptırma, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, 

örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.  

 

 

 
 

 

 

 

 


	DERS BİLGİ FORMU

