
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI GAZETE YAZI TÜRLERİ 

DERSİN SINIFI Seçmeli  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda gazete 

yazı türleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Yazılı basın için makale yazar. 

2. Yazılı basın için fıkra yazar. 

3. Yazılı basın için köşe yazısı yazar. 

4. Yazılı basın için deneme yazar. 

5. Yazılı basın için eleştiri yazar. 

6. Yazılı basın için sohbet yazar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam:Haber Stüdyosu, Bilgisayar atölyesi, haber atölyesi. 

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

makinesi ve ekipmanları,ses kayıt cihazı, mikrofon, internet. 

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 (%) 

Makale 2 12 17 

Fıkra 2 12 16 

Köşe Yazısı 2 12 17 

Deneme 2 12 17 

Eleştiri 2 12 17 

Sohbet 2 12 16 

TOPLAM 12 72 100 

 

 



 

ÖĞRENME 
BİRİMİ 

KONULAR 
ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  

AÇIKLAMALARI 

Makale 
1. Makalenin Özellikleri 
2. Gazete İçin Makale 

Yazma 

1. Makalenin özelliklerini açıklar. 

• Makalenin türleri açıklanır. 

• Makalenin gazetecilikteki önemi üzerinde durulur. 

• Türk tarihinde gazetelerde yayımlanan ilk makaleler 

üzerinde durulur. 
 

2. Belirlenen konu ile ilgili makale yazar. 

• Gazetelerde yayımlanmış makale örneklerinin 

incelenmesi sağlanır. 

Fıkra 
1. Fıkranın Özellikleri 
2. Gazete için Fıkra 

Yazma 

1. Fıkranın özelliklerini açıklar. 

• Fıkra kavramı açıklanır. 

• Fıkranın gazetecilikteki önemi üzerinde durulur. 

• Gazete fıkralarının özellikleri sıralanır. 

• Türk tarihinde gazetelerde yayımlanan ilk fıkralar 

üzerinde durulur. 
 

2. Belirlenen konu ile ilgili fıkra yazar. 

• Gazetelerde yayımlanmış fıkra örneklerinin 

incelenmesi sağlanır. 

• Gazete fıkraları yazma planı açıklanır. 

Köşe Yazısı 

1. Köşe Yazısının 
Özellikleri 

2. Gazete için Köşe 
Yazısı Yazma 

1. Köşe yazısının özelliklerini açıklar. 

• Köşe yazısı kavramı açıklanır. 

• Köşe yazısının gazete tirajına etkisi üzerinde 

durulur. 

• Türk tarihinde gazetelerde yayımlanan ilk köşe 

yazıları üzerinde durulur. 
2. Belirlenen konu ile ilgili köşe yazısı yazar. 

• Gazetelerde yayımlanmış köşe yazısı örneklerinin 

incelenmesi sağlanır. 

• Köşe yazısı yazma kuralları açıklanır. 

Deneme 1. Denemenin Özellikleri 
2. Gazete için Deneme 

1. Denemenin özelliklerini açıklar. 

• Deneme kavramı açıklanır. 



Yazma • Denemenin gazetecilikteki önemi üzerinde durulur. 

• Türk tarihinde gazetelerde yayımlanan ilk 

denemeler üzerinde durulur. 

• Deneme çeşitleri açıklanır. 
 

2. Belirlenen konu ile ilgili makale yazar. 

• Gazetelerde yayımlanmış deneme örneklerinin 

incelenmesi sağlanır. 

• Deneme yazma kuralları açıklanır. 

Eleştiri 
1. Eleştirinin Özellikleri 
2. Gazete İçin Eleştiri 

Yazma 

1. Eleştirinin özelliklerini açıklar. 

• Eleştiri kavramı açıklanır. 

• Eleştiri türleri açıklanır. 

• Eleştirinin gazetecilikteki önemi üzerinde durulur. 

• Türk tarihinde gazetelerde yayımlanan ilk eleştiri 

yazıları üzerinde durulur. 
 

2. Belirlenen konu ile ilgili makale yazar. 

• Gazetelerde yayımlanmış eleştiri örneklerinin 

incelenmesi sağlanır. 

• Eleştiri yazısı yazma kuralları üzerinde durulur. 

Sohbet 
1. Sohbetin Özellikleri 
2. Gazete için Sohbet 

Yazma 

1. Sohbetin özelliklerini açıklar. 

• Sohbet kavramı açıklanır. 

• Türk tarihinde gazetelerde yayımlanan ilk sohbet 

yazıları üzerinde durulur. 

• Sohbet yazılarının gazetecilikteki önemi üzerinde 

durulur. 
 

2. Belirlenen konu ile ilgili makale yazar. 

• Gazetelerde yayımlanmış sohbet yazısı örneklerinin 

incelenmesi sağlanır. 

• Sohbet yazma kuralları açıklanır. 

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. 

Makale 
1. Gazete için makale yazma. 

Fıkra 
1. Gazete için fıkra yazma. 

Köşe Yazısı 
1. Gazete için köşe yazısı yazma. 

Deneme 
1. Gazete için makale yazma. 

Eleştiri 
1. Gazete için makale yazma. 

Sohbet 

 

1. Gazete için makale yazma. 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

• Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak unsurlara karşı tedbirler 

alınmalıdır. 

• İnternet ortamının olduğu bilgisayar laboratuvarı öğrencilere sağlanmalıdır. 

• Konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden birden fazla metin yazma uygulamaları yaptırılmalıdır. 

• Bu dersin işlenişi sırasında Türk dilini doğru kullanma, haber dilini doğru kullanma, tarafsızlık, farklılıklara 

saygı, kişilik haklarına saygı, eşitlik ilkesi ön palana çıkaracak uygulamalara yer verilmelidir. 

• Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin gelişmesi 

sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 


