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1.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle uyuşmamaktadır?

5.

A) Toplumu ilgilendiren, etkileyen bir olay, olgu veya düşünce ile ilgili yayın organlarınca verilen bilgi (haber)
B) Basın veya yayın organlarına haber toplayan, bildiren
veya yazan kişi (muhabir)
C) Gazete, dergi, kitap vb. yazılı kaynaklarda sayfanın
yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri (sütun)
D) Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş
ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazı türü (köşe
yazısı)

A) Dil; yalın, akıcı ve açık olmalıdır.
B) Olay, güncel ve dikkat çekici olmalıdır.
C) Verilen haber güvenilir olmalı ve değiştirilmeden okura yansıtılmalıdır.
D) Haber için kullanılan başlık içeriğe uygun olmalıdır.
E) Haberi ilgi çekici hâle getirmek için olaylar abartılarak
verilmelidir.
3.

İstanbul sokaklarında polisle hırsızlar arasında uzun bir
kovalamaca başladı. Çaldıkları bir arabayla aşırı hız yapan kimliği belirsiz kişiler, polisin dur ihbarına uymadı.
Polisin uzun takibi sonucunda hırsızlar, aracı bir köprü
altına bırakıp karanlığın yardımıyla izlerini kaybettirdiler.
Bu haber yazısında aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A) Ne

B) Ne zaman

C) Güncelliği
D) İlginçliği
E) Doğruluğu
6.

Bu haber metni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ayrıntılara yer verilmiştir.
B) Bilgiden çok, yorum ağırlıklıdır.
C) Kapalı bir anlatım söz konusudur.
D) Görselle desteklenmiştir.
E) Ters piramit tekniğiyle oluşturulmuştur.
7.

Bu açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Akıllı telefon, tablet gibi teknolojik cihazlar günümüzde iyiden iyiye yer ediniyor. Çok yakında hastalara acil müdahale
için "Ayaklı Cankurtaran" uygulaması geliyor. "Ayaklı Cankurtaran", acil hastaların yerini harita üzerinden sesli uyarı
mesajıyla saptamada oldukça etkili bir uygulama. Bu uygulamayla ilk yardım çalışanları ile ilk yardım sertifikasına sahip gönüllüler hastalara anında müdahale edebilecek.
Bu haber metnindeki altı çizili bölümlerde aşağıdaki
5N 1K sorularından hangisinin cevabı yoktur?

A) Sansasyonel

A) Niçin

D) Kim
4.

C) Nerede
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Aşağıdakilerden hangisi haber yazılarının bir özelliği
olamaz?

B) Herkesi ilgilendirmesi

●

2.

A) Tarafsızlığı
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E) Bir haberin yanlışlığını ortaya koymak için o haberin
muhataplarının gazeteye gönderdikleri yalanlama
metni (asparagas)

Haberci bir radar gibi çalışmalı. Nerede, ne olmuş; her
şeyden haberdar olmalı. Her şeyden haberdar olurken
anlattıklarında farklılık yaratmalı. Sıradan, her gün karşılaşılacak haberlerden ziyade farklılık yaratacak haberlerin peşinden koşmalıdır. Trafik kazaları ülkemizde çok
sıradan haberlerdir, onun için haber değeri zayıftır. Ama
freni boşalan kamyonun eve girmesi hatta evin yatak
odasına girmesi, değeri yüksek bir haber olur.
Yukarıdaki parçada haber yazısının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

E) Nasıl

• Uydurma haber
• Haberi derleyen, yayan kuruluş
• Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlık
• Çarpıcı, dikkat çeken haber

B) Ajans

D) Manşet

C) Asparagas

B) Ne zaman
D) Nasıl

E) Sürmanşet
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

E) Ne

C) Nerede
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8.

11. I. Dünyanın ilk 10 haber ajansı arasında yer alan Anadolu
Ajansı, 98. yaşını kutluyor. 85 ülkeyi kapsayan muhabir
ağı ve 98 yıllık güçlü deneyimiyle dünyanın dört bir yanına her gün binlerce haber, veri ve bilgiyi “Güvenilir Haberin Kaynağı” olarak servis eden Anadolu Ajansı, 98’inci
yaşı dolayısıyla bir video yayımladı. “Anadolu Ajansı, binlerce isimsiz kahramanıyla dünyayı aydınlatmaya devam
ediyor.” sözlerinin yer aldığı videoda kararlılık, fedakârlık
ve cesaret vurgusu yapılıyor.

ABD’de 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kendisine bir daha konuşamayacağı söylenen
Amerikalı Brian Wilsan konuşma yetisine 2 papağanı sayesinde yeniden kavuşmasının ardından hayatının geri
kalanını kuşlarla geçirmeye karar verdi.
Bu haber metniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Haberi yapan kişinin kişisel yorumlarına yer verilmiştir.
B) Anlatım; açık, net ve anlaşılır bir şekilde yapılmıştır.

9.

I.

Televizyon ve gazetenin tüm yayın ve iletim sistemlerini bütünleştirmiştir.

II. Görüntüleri, yazıları ve sesleri aynı ortam üzerinden
ve aynı anda sunma imkânına sahiptir.
III. Haberler her bilgi akışında hızla değişerek güncellenmektedir.
IV. Sütun sınırından kaynaklanan yer sorunu ortadan
kalkmaktadır.
V. Olay ortaya konurken kişisel değerlendirmeye yer verilmektedir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde genel ağ haberleri hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

10. Aşağıdaki haber cümlelerinin hangisinde yay ayraç
içindeki sorunun cevabı yoktur?
A) İstanbul’da feribot seferleri yoğun sis yüzünden durdu. (Nerede?)
B) Bugün sabah 08.15’te Malatya’da şiddetli bir deprem
oldu. (Ne zaman?)
C) Etna Yanardağı, uzun bir aradan sonra dün sabah
tekrar faaliyete geçti. (Ne?)
D) Toprak kayması yüzünden Konya-Karaman arasında
ulaşım sağlanamıyor. (Neden?)

Numaralanmış metinler için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) I. metinde öznellik, II. metinde nesnellik ağır basar.
B) I. metinde dil, heyecana bağlı; II. metinde şiirsel işlevdedir.
C) I. metin haber yazısından, II. metin bir denemeden
alınmıştır.
D) I. metinde öyküleyici, II. metinde betimleyici anlatım
ağır basmaktadır.
E) I. metin anlatmaya bağlı, II. metin göstermeye bağlı
metin özelliği taşımaktadır.

●

E) Doğru, tarafsız habercilik anlayışına uygun hazırlanmıştır
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D) Haber metni, ilginç haberler kapsamında değerlendirilebilir.
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C) 5N 1K sorularına cevap verebilecek özelliktedir.

II. Çevremizde geçen hiçbir şey manasız değildir elbette ama bunun için önce bizim manalı olmamız gereklidir.
Karanlıkta ötemize berimize dokunan her olay, bizim için
hemen bir önem kazanabilir; ileriye, kendimize doğru taşıyabilir bizi. Kişinin önce kendine uyanması gerek, en
derin karanlıklarda bile boş bulunmaması gerek, tetikte
durabilmesi gerek. Hem delice susayabilmeli kişi, acıkabilmeli; açlığın, susuzluğun güzelliğini bilmeli.

12. - - - -; toplumu ilgilendiren yurt içindeki ve dışındaki birçok
gelişmeyi, dikkat çeken bir manşetle kısa bir şekilde okurun karşısına çıkaran yazılardır.
Bu cümlenin başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Eleştiri

B) Haber yazısı
D) Fıkra

E) Kötü hava koşulları nedeniyle THY’ye ait Ankara-Erzurum uçak seferleri yapılamıyor. (Nasıl?)

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

C) Gezi yazısı

E) Sohbet

