
Öğretim Ünitesi 3 için Ek Malzemeler: Gazeteciliğin Esasları ve Medya 

Prodüksiyonu 

 

 

Ödev 1 (I sınıf için): Toplumda Gazetecilerin Rolü 

Ödevin tasviri:  

Makedonya Medya Enstitüsü tarafından „Yılın En İyi Araştırılan Olayı“ ilanında 

ödül almış herhangi bir gazete makalesini örnek olarak alınız. (kaynak:  

http://98.130.153.42/index.php?option=com_content&view=article&id=

163&Itemid=90&lang=mk) 

Öğrenciler kronolojik olarak yayınlanan gazete makalelerini okuyorlar. Ondan 

sonra şu sorular üzerine tartışırlar: Makaledeki hikayenin konusu nedir? 

Makaledeki hikaye yayınlanmadan önce ve sonra durum nasılmış? 

Medyalarda bu hikayenin yayınlanmasından sonra durum nasıldır, bazı şey 

değişmiş midir? 

 
Ödev 2 (II sınıf için): Dil ve Medyalar 

Ödevin tasviri: 

Öğrenciler şunları analiz edebilirler: 

 günlük gazetelerdeki metinler, 

 radyo ve televizyon haber ile yayımları, 

 gazete veya televizyonların veb-sitelerindeki metinler 

Ondan sonra, gazete haber veya yazılarında yanlışları bulma ödevini öğrencilere 

verebilirsiniz. 

 

 

Ödev 3 (II sınıf için): Haber (Bilgi) Edinme Kaynakları 

 

Ödevin tasviri: 

Öğrenciler farklı sorularla ilgili bilgiler bulmalıdır. Her katılımcıya belirli sayıda 

sorularla liste verilir (her öğrenci için farklı). Örneğin: 

http://98.130.153.42/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=90&lang=mk
http://98.130.153.42/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=90&lang=mk


1. Üsküp'te Özel Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Öğretim Okulu'nda bir 

okuma yılın ücreti ne kadardır?  

2. Dİkkatsizlikten cinayet işleminin cezası ne kadardır? 

3. 2001 yılındaki çatışmalarda savunma birliklerinden kaç kişi hayatını 

kaybetti? 

4. „....“ kahvehanesinde kahvenin fiyatı ne kadardır? 

5. Nova Makedonya (veya Birlik) gazetesinin ilk müdürü kim imiş?  

6. San Francisco şehrinde bulunan „“Golden Gate“ köprüsünün denizden 

en yüksek noktası kaç metredir? 

Bulunan her bilgi en az iki bağımsız kaynaktan tasdik edilmelidir. Öğrenciler 

telefon, insanlar, arşivler, internet... kullanabilirler. 

 
Ödev 4 (III sınıf için): Gazeteciler Nasıl Yazıyorlar? 

Ödevin tasviri: 

Öğrencilere aşağıdaki örnek verilir. Onlar, şu paragraflardan gazete 

makalesinin oluşturulması için kuralları kullanarak bir gazete metni 

yazmalıdırlar: 

- Makedonya Cumhuriyeti'nde „VİNOSKOP“gösterisi gerçekleşecek. 

- On bir satış yerinde 70 denarlık satılacak camlı bardaklar dağıtılmıştır. 

- Bu yıl, maddi imkanlar yüzünden şarabın kalitesini değerlendirmek için devlet 

dışından şarap uzmanları davet edilmeyecek.  

- „13 Kasım“ Meydanı'ndaki tezgahlarda besin ürünlerinin tatması 

gerçekleşecek. Her türlü uzun vadeli et ürünleri sergilenecek. Izgarada da et 

hazırlanacak. En meşhur et yemekleri hazırlanacaktır. 

- Şarap hayranlarına, dün saat 18.00'de „Makedonya“ meydanında ve 

Vardar Irmağı'nın kıyısındaki meydanda en tanıdık Makedonya şarap stokların 

kaliteli şaraplarını tatma imkanı sağlanıldı. 

- Kotse Trayanovski valisi bu gösteriyi açtı, gösteri ise „Makedonya“ 

Meydanı'nın daha büyük bölümünde ve „13 Kasım“ meydanında da 

gerçekleşecek. 

- „2009 VİNOSKOP“ta kaliteli şaraplar yanısıra, hafta sonunda Üsküp şehrinin 

düzenlediği eğlencelerine de katılabildiler. 

- Bir bardak şarap kaliteye göre fiyatı 50-230 denardı. 



- Programın müzik bölümünde Üsküplüleri birçok devlet içi ve dışı ün yapmış 

müzik grupları neşeleyecek - „Sİntezis“, „Baklava“, Polonya'dan „Ruah“, 

İtalya'dan „Tritsidirona“ vb. 

- Aşırı soğukardan dolayı birçok şarapla dolu sıcak bardakları tutuyor. 

- Üsküp'ün yöneticisi Kotse Trayanovski „Daha fazla şarap şirketlerin bir yerde 

bulunma imkanını sağlayan bu gösteri çok nadir görüşmelerden bir tanesidir, 

aynı zamanda bu gibi gösteri turizmin gelişmesini sağlamaktadır“. 

- Fimka Temova, „Skovin“ tezgahında saat 23.00'ten 23.30'a kadar her gün 

gösteride bol şarap, müzik ve çeşitli armağanlar dağıtılacak sözünü verdi.  

- Konukların dört günlük yeme içmelerde iyi geçinmeleri için birçok müzik 

sanatçıları da katkılarını sunacak. „Sintezis“ küçük bir konser verecek, aynı 

zamanda İspanya'dan „Tsikibum“, İtalya'dan „Tolga“ vb. gruplar da katılacak. 

- En genç ziyaretçiler için çocuk yerleri inşa edilecek, burada sanatçılar ve 

birçok diğer eğlendiriciler yer alacak, aynı zamanda Orta Çağ dönemiden 

prens ve prenseslerle el işleri sergilenecektir.  

- İşte üçüncü yıl ard arda, şarapla dolu olan tezgahların yanısıra farklı yemek 

ve ızgara da vardır. 

- Besin bölümü Vardar ırmağının eteklerinde yerleştirilip konuklara ikram edilir. 

- „Fonko“ şarap şirketinde Amanya ve Kanada'da altın ve gümüş medalyını 

kazanmış olan yaklaşık 15 farklı şarap türü sergilenmiştir. 

- Devlet dışından olan şarap şirketlerin tezgahlarından özellikle İtalya'dan ünlü 

beyaz şarabı olan „Fantinel“ şarap şirketini anmadan geçemeyiz. Bu 

şarapların fiyatı şişeden 400 denardan başlayarak 1500 denara kadar yükselir.  

- Konuklara sunulmuş tezgahlarda geleneksel Makedon şarabı verilecektir. 

- 15 – 18 Ekim tarihinde üçüncü kez „VİNOSKOP“ gösterisi gerçekleşecek. 

- „Fonko“ şarap şirketi, devlet dışı piyasalarında çoğu kez ödüller kazanan 15 

farklı şarap türü sergilenecek. 2008 yılında Kanada'daki yarışmada „Şardone“ 

şarabıyla katılıp gümüş medalyayı kazandılar. 

- Bu şarapların fiyatları şişe için 250'den 400 denara kadar yükselir. 

- Kaliteli Makedon şarabıyla Ustrumca'dan „Dalvina“ şarap şirketi de katıldı. Bu 

şirket ilk kez Makedon kamuoyununda kendilerini tanıtıyorlar. 

- Bu gösteride „Fantinel“ İtalyan şarap şirketi ilk kez Makedonya piyasasında 

birkaç ay önce tanıtımını yaptı ve beyaz şaraplar için uzman olan bu şirket 

daha zengin konuklara iyi bir fırsat oldu. 



- Bu şarap şirketin fiyatları şişe için 200 ile 300 denar arasındadır.  

- Havanın soğuk olduğunu müzik ve oyunla aşmış olacağız. 


