
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI YEREL HABERCİLİK 

  

DERSİN SINIFI Seçmeli  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; yerel medyaya yönelik haber hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Yerel medyanın tarihsel gelişimi ve temel kavramlarını açıklar. 

2. Gündemdeki olaylar içerisinden yerel medya için haber önerisinde bulunur. 

3. Yerel basın için farklı türlerde haber hazırlar. 

4. Yerel yayın için farklı türlerde haber hazırlar. 

5. Yerel internet gazetesi için haber hazırlar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Bilgisayar atölyesi, haber stüdyosu, dış ortamlar, basın yayın kuruluşları, sınıf. 

Donanım: Etkileşimli tahta, projeksiyon, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı,internet,ses kayıt 

cihazı, fotoğraf makinesi ve ekipmanları, gazete, dergi. 

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 (%) 

Yerel Haberciliğe 
Giriş 

2 6 8 

Yerel Medyada 
Gündem Takibi 

2 6 8 

Yerel Basın 3 20 28 

Yerel Yayın 3 20 28 

Yerel İnternet 
Gazeteciliği 

3 20 28 

TOPLAM 13 72 100 

 

 

 

 



ÖĞRENME 
BİRİMİ 

KONULAR 
ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM 

AÇIKLAMALARI 

 

Yerel Haberciliğe 
Giriş  

 

 

1. Yerel medyanın tarihsel 

gelişimi  

2. Yerel medyanın genel 

özellikleri ve işlevleri 

1.1. Yerel medyanın ekonomi 

politiği 

1.2. Yerel medyanın temel 

sorunları 

 

 

1. Yerel medyanın tarihsel gelişimini 
açıklar. 

• Yerel medyanın ülkemizdeki tarihsel 

gelişimi üzerinde durulur. 

 

2. Yerel medyanın genel özelliklerini ve 
işlevlerini açıklar. 

• Yerel medya içeriğinin üretimi, dağıtımı 

ve tüketimi hakkında ekonomi politiğe 

ilişkin eleştirel bir bakış açısı 

kazanılması sağlanır. 

• Yerel medya kuruluşlarına yönelik 

mesleki gezi düzenlenir. 

• Yerel medyanın temel sorunları 

üzerinde durulur. 

• Yerel medya çalışanlarının çalışma 

koşullarına yer verilir. 

 

 

Yerel Medyada 
Gündem Takibi  

1. Yaygın medya ile yerel 

medyanın içerikleri 

2. Yerel medyada haber üretim 

süreçleri  

1.1. Yerel medyada haber 

değeri  

 

 

 

 

1. Yaygın medya ile yerel medya içerikleri 
arasındaki farkları belirler. 

• Örnekler üzerinden yaygın ve yerel 

medyayı karşılaştırarak farklılıkların 

ayırt edilmesi sağlanır. 

• Yerel medya çalışanlarının okula davet 

edilerek öğrencilere yönelik seminer, 

sunu, konferans, vs. verilmesi sağlanır. 

 

2. Yerel medyada haber üretim süreçlerini 
inceler. 

• Haber değeri bağlamında yaygın ve 

yerel medya karşılaştırılmasının 

yapılması sağlanır. 

• Yerel gündem takibinin ve haber 

kaynaklarıyla ilişkilerin önemi 

vurgulanır. 

• Yerel habercilikte bölgeyi tanımanın 

önemi üzerinde durulur. 



• Yerel haberlere konu olan kişi ve 

olayların “yakınlık” değeri bağlamında 

incelenmesi sağlanır. 

Yerel Basın  

1. Yerel gazeteler ve dergiler 

2. Yerel basın için veri toplama 

3. Yerel basın için haber 

hazırlama 

 

1. Yerel gazete ve dergi örneklerini inceler. 

• Resmi ilanların yerel basın için önemi 

üzerinde durulur. 

• Naylon gazete ve besleme basın 

kavramlarına değinilir. 

 

2. Yerel gazete ve dergi haberi için veri 
toplar. 

• Haber için veri toplamada yerele ilişkin 

konuların seçiminin önemi üzerinde 

durulur. 

 

3. Yerel basına uygun haber hazırlar. 

• Topladığı verileri yetkili kişilere 

doğrulatmanın önemi üzerinde durulur. 

• Özel yaşamın gizliliği ve kişisel haklara 

saygı gibi değerlerin üzerinde durulur. 

• Yerel habercilikte fotoğrafın önemi 

vurgulanır. 

Yerel Yayın 
 

1. Yerel medyada televizyon ve 

radyo yayıncılığı 

2. Yerel yayınlar için veri toplama 

3. Yerel yayınlar için haber 

hazırlama 

 

1. Yerel yayınlardaki haber programlarını 
inceler. 

• Yerel yayınların yaygın yayınlarla 

içeriksel ve teknik açıdan 

karşılaştırılması sağlanır. 

 

2. Yerel televizyon ve radyo haberi için veri 
toplar. 

• Haberde sokak röportajı, mülakat, 

anonslu çekim gibi etkinliklere yer 

verilmesi sağlanır. 



• Haber için veri toplamada yerele ilişkin 

konuların seçiminin önemi üzerinde 

durulur. 

 

3. Yerel yayın kuruluşlarına uygun haber 
hazırlar. 

• Veri toplamadan haber montajına dek 

tüm süreçleri içeren en az bir 

televizyon/radyo haberinin hazırlanması 

sağlanır. 

• Topladığı verileri yetkili kişilere 

doğrulatmanın önemi üzerinde durulur. 

• Özel yaşamın gizliliği ve kişisel haklara 

saygı gibi değerlerin üzerinde durulur. 

Yerel İnternet 
Gazeteciliği  

1. Yerel medyanın internet 

haberciliğine entegrasyonu 

2. Yerel internet gazeteleri için 

veri toplama 

3. Yerel internet gazeteleri için 

haber hazırlama 

1. Yerel medyanın internet haberciliğine 
dönüşüm sürecini inceler. 

• Yerel gazetelerin internet sitelerinin 

incelenmesi sağlanır. 

• Yerel haber sitelerinin etkileşimlilik, 

hipermetinsellik gibi özellikleri üzerinde 

durulur. 

2. Yerel haber siteleri için veri toplar. 

• Haber ajanslarından ve diğer yerel 

yayın kuruluşlarından gündem takibinin 

önemi üzerinde durulur. 

• İnternet ortamında görsele olan ilginin 

önemi üzerinde durulur. 

 

3. Yerel internet gazeteleri için haber 
hazırlar. 

• Yerel haber sitelerinde içeriklerin; 

görsel, video, animasyon gibi 

olanaklarla zenginleştirilmesi sağlanır. 

• Topladığı verileri yetkili kişilere 

doğrulatmanın önemi üzerinde durulur. 

• Özel yaşamın gizliliği ve kişisel haklara 

saygı gibi değerlerin üzerinde durulur. 

 

 

 



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. 

Yerel Haberciliğe 
Giriş 

1. Herhangi bir yerel medya kuruluşunu ziyaret ederek yaptığı gözlemleri ve görüşmeleri 

aktardığı bir sunum dosyası hazırlama. 

Yerel Medyada 
Gündem Takibi 

1. Yaygın ve yerel medyayı örnekler üzerinden karşılaştırarak farklılıkları ortaya 

koymaya yönelik sunum yapma. 

Yerel Basın 
1. Yerel gazete ve dergi örneklerini inceleme 

2. Yerel gündemi takip ederek haber için veri toplama. 

3. Topladığı verilerden yerel basına yönelik haber hazırlama. 

Yerel Yayın 
1. Yerel yayınlardaki haber programlarını inceleme. 

2. Yerel gündemi takip ederek haber için veri toplama. 

3. Topladığı verilerden yerel yayınlara yönelik haber hazırlama. 

Yerel İnternet 
Gazeteciliği 

1. Yerel medya kuruluşlarının internet sitelerini inceleme. 

2. Yerel gündemi takip ederek haber siteleri için veri toplama. 

3. Topladığı verilerden yerel internet gazetelerine yönelik haber hazırlama. 

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.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. 

• 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.  

• Öğrencilerin çevresel imkânlar dâhilinde yakın çevredeki basın yayın kuruluşlarının gündem toplantılarına 



katılmaları sağlanmalıdır.  

• Öğrencilere haber toplama ile ilgili araç vere gereçler sağlanmalıdır. 

• Haber örneklerinin haber dili açısından uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

• Haber örneklerinin etik ve yasal kurallara uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
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