
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI TELEVİZYON ATÖLYESİ 

DERSİN SINIFI 11. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 9 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye;  iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda 
televizyon haberi ve televizyon programlarının metin yazımı,  çekim ve çekim 
sonrası kurgu aşamalarını gerçekleştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Televizyon haberi metni yazar. 
2. Televizyon haberi çekimi yapar. 
3. Televizyon haberi kurgusu yapar. 
4. Televizyon programı metnini yazar. 
5. Televizyon programı çekimi yapar. 
6. Televizyon programı kurgusu yapar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Stüdyo atölyesi, Kurgu atölyesi 
Donanım: Standart donatım listesine uygun tam donanımlı televizyon 
stüdyosu,  etkileşimli tahta/projeksiyon ve her öğrenciye kurgu bilgisayarı 
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 (%) 

Televizyon Haberinin 
Yazımı 4 54 17 

Haber Çekimi  4 54 17 

Haber Kurgusu  4 54 17 

Televizyon Programı 
Metni Yazımı 3 54 17 

Televizyon Programı 
Çekimi  5 63 19 

Televizyon Programı 
Kurgusu  5 45 13 

TOPLAM 25 324 100 

 

  



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM 
AÇIKLAMALARI 

Televizyon 
Haberinin Yazımı 

1. Televizyon 
Haberciliğinin Temel 
Kavramları 

2. Haber Merkezi 
3. Televizyon Haberi 

İçin Veri Toplama 
4. Televizyon Haberi 

Yazma 
 

1. Haberin temel kavramlarını açıklar. 
• Haber kavramı, haber değeri ve haberin temel 

özellikleri açıklanır. 
• TV haberinin yazılı ve işitsel haberlerden farkı 

açıklanır. 
  

2. Haber merkezinin işleyişini analiz eder. 
• Haber merkezinin çalışanları ve görev dağılımı 

açıklanır. 
• Haber üretim süreci açıklanır. 

 
3. Televizyon haberi için veri toplar. 
• Televizyon haberciliğinde kullanılan veri toplama araç 

gereçleri gösterilir. 
• Haber kaynakları açıklanır. 
• Haber görüntü kaynakları açıklanır. 
• Televizyon haberi veri toplama yolları açıklanır. 

 
4. Televizyon haberi yazar. 
• Televizyon haber dili ve yapısal özellikleri açıklanır. 
• Televizyon haber metni yazarken uyulması gereken 

etik ve yasal kurallar açıklanır. 
• Uzmanlık alanlarına göre haber yazımına girilmez. 
• Televizyon haber çeşitleri örneklerle gösterilir. 
• Televizyon haber metni yazım teknikleri açıklanır. 

 

Haber Çekimi  

1. Haber Çekim 
Hazırlıkları 

2. Haber Çekimi 
3. Anons Çekimi 
4. Röportaj Çekimi 

1. Haber çekimi öncesi kamera ve yardımcı 
ekipmanlarının hazırlığını yapar. 

• Habere giderken bulundurulması gereken araç-
gereçler sıralanır. 

• Haber çekimi öncesi kamera hazırlığının önemi 
açıklanır. 

• Habere giderken bulundurulması gereken diğer araç-
gereçleri hazırlamanın önemi açıklanır. 

2. Haber çekimi yapar. 
• Haber çekiminde kamera konumlandırılmasında dikkat 

edilmesi gereken hususlar açıklanır. 
• Ortama uygun kamera ayarlarının yapılması sağlanır. 
• Haber görüntüsüne time code döşemenin önemi 

açıklanır. 
3. Anons çekimi yapar. 
• Olay yerinden anons çekiminin önemi açıklanır. 
• Green-box uygulaması anons çekimi yaptırılır. 
4. Röportaj çekimi yapar. 
• Tek kamera ile röportaj yapılması sağlanır. 
• Çift kamera ile röportaj yapılması sağlanır. 
• Üç kamera ile röportaj yapılması sağlanır. 

Haber Kurgusu  

1. Görsel ve işitsel 
malzeme sağlama 

2. Haber VTR’si hazırlama 
3. Yazı ve Grafik 

Hazırlama 
4. Export (çıktı) alma 

1. Haber için görsel ve işitsel malzemeleri (ses, 
görüntü, grafik ve animasyon vb.) hazırlar. 

• Haber metni seslendirmesi yaptırılır. 
• Haber değeri taşıyan görüntülerin seçimi yaptırılır. 
• Arşiv görüntülerinin kullanım amacı açıklanır. 
• Müzik ve efekt seçimi yaptırılır. 
• Kurguda kullanılacak yerleri belirler. (time-code alma) 
• Haber için görsel malzemelerin (grafik ve 



animasyonlar) hazırlanması sağlanır. 
 

2. Haber metnine göre haberin VTR'sini hazırlar. 
• Görüntü veya seslendirme önceliğine göre haber 

kurgusu yaptırılır. 
• Türüne göre (DSF, Seslendirmeli, anonslu, röportajlı) 

haber kurgusu yaptırılır. 
 

3. Görüntüyle verilecek yazıları ve grafikleri ekler. 
• Yazı görüntüsü oluşturma programları ve cihazları 

açıklanır. 
• Görüntüyle verilecek yazıların ve grafiklerin 

hazırlanması sağlanır. 
• Yazılara ve grafiklere efekt eklenmesi sağlanır. 

 
4. Kurgu çalışmasını istenilen formatta export (çıktı) 

alır. 
• Kurgunun son izlemesinin yapılması sağlanır. 

 

Televizyon 
Programı Metni 
Yazımı 

1. Program Tasarım 
Aşaması 

2. Program Yapım 
Hazırlıkları 

3. Program Metinleri Ve 
Özellikleri 

1. Televizyon program projesi oluşturur. 
• Televizyon programı formatları açıklanır. 
• Program fikrinin geliştirilmesi ve program öneri 

formunun hazırlanması sağlanır. 
• Program bütçe araştırması yaptırılır. 

 
2. Yapım ekibini ve donanım ihtiyaçlarını belirler. 
• TV programı yapım ekibi oluşturulması sağlanır. 
• Programın yapım özelliklerinin belirlenmesi sağlanır. 
• Çekimde kullanılacak donanımların temini için rapor 

hazırlanması sağlanır. 
• Çekim ve yayın izinlerinin alınmasının önemi 

açıklanır. 
 

3. Türüne göre televizyon programı metni yazar. 
• Televizyon dilinin özellikleri açıklanır. 
• Metin yazımında dikkat edilmesi gerekenler hususlar 

açıklanır. 
• Programın türüne göre akış metni hazırlanması 

sağlanır. 
• Program için sunucu destek metni oluşturulması 

sağlanır. 
 

Televizyon 
Programı Çekimi  

1. Kamera 
Konumlandırılması 

2. VTR Çekimi Yapma 
3. Ses ve Işık Hazırlıkları 
4. Soğuk ve Sıcak 

Provalar 
5. Stüdyo Çekimi 

1. Çekimin türüne göre kamera konumlandırması 
yapar. 

• Aks çizgisi kuralına uygun kamera konumlandırılması 
yaptırılır. 

• Türüne göre stüdyo programlarının için kamera 
konumlandırılması yaptırılır. 

• Tek, iki ve üç kamera ile kamera konumlandırılması 
yaptırılır. 
 

2. Dış mekânda VTR çekimi yapar. 
• VTR çekimi için ön hazırlıklar yaptırılır. 
• VTR çekimi yaptırılır. 

 
3. Programın türüne göre ses ve ışık hazırlıklarını 

yürütür. 
• Programın türüne göre ses sistemlerinin hazırlığı 



yaptırılır. 
• Programın türüne göre ışık sistemlerinin hazırlığı 

yaptırılır. 
• Green-box aydınlatması yaptırılır. 

 
4. Soğuk ve sıcak provalar yapar. 
• Prova yapma amaçları açıklanır. 
• Reji toplantısı yaptırılır. 
• Soğuk ve sıcak provalar yaptırılır. 
• Deneme ve pilot çekimleri yaptırılır. 

 
5. Türüne göre program çekimi yapar. 
• Program türleri açıklanır. 
• Stüdyonun çekime hazır hale getirilmesi sağlanır. 
• Uluslararası yönetmen komutları açıklanır. 

 

Televizyon 
Programı Kurgusu  

1. Kurgu Öncesi 
Çalışmalar 

2. VTR Kurgusu 
3. Yazı ve Grafik 

Hazırlama 
4. Program Kurgusu 
5. Export (çıktı) Alma 

1. Kurgu öncesi çalışmaları yürütür. 
• Seslendirme, müzik, efekt, grafik ve program jeneriği 

hazırlanması işlemleri yaptırılır. 
 

2. Programda kullanılacak VTR’lerin kurgusunu 
yapar. 

• Programda kullanılacak VTR’lerin kurgusu yaptırılır. 
 

3. Televizyon programlarının kurgusunu yapar. 
• Türüne göre televizyon programlarının kurgusu 

yaptırılır. 
 

4. Görüntüye verilecek yazıları hazırlar. 
• Görüntüye verilecek yazıları ve grafikleri eklemek 

 
5. Kurgu çalışmasını export (çıktı) alır. 

 
 

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. 

Televizyon 
Haberinin Yazımı 

1. Örnek olarak farklı yayın kuruluşlarının TV haber metni incelemesini yapmak 
2. Örnek olarak bir yayın kuruluşunun haber merkezinin işleyiş yapısını incelemek 
3. Örnek bir olay ile televizyon haberi yazmak 
4. Ajans görüntülerini ve bilgilerini kullanarak televizyon haberi yazmak 
5. Türüne göre (DSF, Seslendirmeli, anonslu, röportajlı) televizyon haberi yazmak 

Haber Çekimi  1. Okul ortamında haber değeri bulunan bir konunun çekimlerini gerçekleştirmek 
2. Okul ortamında haber değeri bulunan bir konunun röportajlarını gerçekleştirmek 
3. Okul ortamında haber değeri bulunan bir konunun anonsunu çekmek 

Haber Kurgusu  1. Stok haber görüntülerinden haber kurgusu yapmak 
2. Ajans görüntülerini ve bilgilerini kullanarak televizyon haberi kurgulamak 



Televizyon 
Programı Metni 
Yazımı 

1. Televizyon programının yapım klasörünü (Program önerisi, Çekim ve Yayın izinleri, bütçe 
formu vb.) oluşturmak 

2. Televizyon programları için çekim ve yayın izinleri oluşturmak 
3. Akış metni ve sunucu destek metinleri hazırlamak 

Televizyon 
Programı Çekimi  

1. Programın türüne göre kamera konumlandırması yapmak 
2. Televizyon programı için VTR çekimi yapmak 
3. Programın türüne göre ses ve ışık sistemlerinin hazırlıklarını yapmak 
4. Programın türüne göre gruplar halinde televizyon programı çekimi yapmak 

Televizyon 
Programı Kurgusu  1. Türüne göre televizyon programlarının kurgusunu yapmak 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak uygulama faaliyetleri yaptırılmalıdır. 
• Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 

fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  
• Yayın türlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için sektördeki kuruluşlara geziler düzenlenebilir. 
• Televizyon haberi ve televizyon program yapımının daha iyi anlaşılması için örnek çalışmalar incelenmelidir. 
• Televizyon haberi ve televizyon program yapımı uygulamarında grup çalışmaları yaptırılmalıdır. 
• Bu derste, yapılan çalışmalar ekip işi olduğundan dolayı grup çalışmasına ağırlık verilerek yardımlaşma, 

dayanışma,  sorumluluk, arkadaşlık, saygı, hoşgörü, özgüven, liderlik gibi değer, tutum ve davranışları ön plana 
çıkarılmalıdır. 

• Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin 
gelişmesi sağlanmalıdır. 
 

 


