İletişim Fakültesi / Gazetecilik Programı
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı
METİN YAZARLIĞI
Ders Tasarımı (Syllabus)
Dersin Tanımı
Adı

Kodu

METİN YAZARLIĞI

GZT2211628

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Bahar Dönemi

2+1

2,5

5

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Programa Bağlı Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN

Dersi Verenler

Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Medyada metin yazarlığı üzerine uzmanlaşma sağlamak

Dersin İçeriği

Bu ders; Metin yazarlığının tanımı. Metin yazarken uyulması gereken kurallar. Dilin gücü ve kelimelerin doğru yazılmasının
önemi.,Halkla ilişkilerde metin yazarlığının temel kuralları,Basın bülteninin önemi, hedefi ve yazım kuralları.,Basın davet mektubunun
önemi, hedefi ve yazım kuralları.,Özel haber metinlerinin yazılması hakkındaki kurallar,Bir PR etkinliği için gereken iç haberleşme ve
diğer yazışmalarda kullanılan yazı türlerinin yazım kuralları.,Ara Sınav,Teşekkür mektubu, davet mektubu, ödül ve sertifika metni
yazılması.,Konuşma metinlerinin yazılması hakkındaki kurallar.,Tüketici şikayetlerine cevap yazılması hakkındaki kurallar.,Gazetecilikte
ihtiyaç duyulan metinleri oluştururken uygulanan kurallar (haber, makale, fıkra, röportaj ve araştırma yazıları).,Televizyonda metin
yazarlığının kuralları (röportaj, haber, dizi, eğlence ve kültür-sanat programı metinleri).,İnternet ortamında metin
yazarlığı,Radyoculukta metin yazarlığının kuralları. Radyo röportajında, haberinde ve programında kullanılacak metinlerin yazım
teknikleri.; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Basın bülteni, basın davet mektubu, etkinlik için gereken her türlü metin, genel müdür konuşma metni, gazete röportajı,
gazete yazı dizisi, gazete makalesi, televizyon programı VTR metni, radyo programı metinleri yazımını, uygulama yaptırarak
öğretmek.
Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım

Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1

A

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Metin yazarlığının tanımı. Metin yazarken uyulması gereken kurallar. Dilin gücü
ve kelimelerin doğru yazılmasının önemi.

2

Halkla ilişkilerde metin yazarlığının temel kuralları

3

Basın bülteninin önemi, hedefi ve yazım kuralları.

4

Basın davet mektubunun önemi, hedefi ve yazım kuralları.

5

Özel haber metinlerinin yazılması hakkındaki kurallar

6

Bir PR etkinliği için gereken iç haberleşme ve diğer yazışmalarda kullanılan yazı
türlerinin yazım kuralları.

7

Ara Sınav

8

Teşekkür mektubu, davet mektubu, ödül ve sertifika metni yazılması.

9

Konuşma metinlerinin yazılması hakkındaki kurallar.

10

Tüketici şikayetlerine cevap yazılması hakkındaki kurallar.

11

Gazetecilikte ihtiyaç duyulan metinleri oluştururken uygulanan kurallar (haber,
makale, fıkra, röportaj ve araştırma yazıları).

12

Televizyonda metin yazarlığının kuralları (röportaj, haber, dizi, eğlence ve kültürsanat programı metinleri).

13

İnternet ortamında metin yazarlığı

14

Radyoculukta metin yazarlığının kuralları. Radyo röportajında, haberinde ve
programında kullanılacak metinlerin yazım teknikleri.

Ön Hazırlık

Kaynaklar
- Jones,Danell, Virginia Woolf’tan Yazarlık Dersleri, Timaş Yayınları
-İşcen Hakan, Yaratıcı Yazarlık Kursu,Everest Yayınları
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