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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
YETERLİK

Gazetecilik
Sayfa Sekreterliği
Gazete Sayfası Tasarlama -1
İçerik açısından gazete sayfa türlerinin genel özelliklerinin
yanı sıra sayfa tasarımı sürecinin tanıtıldığı, sayfa düzenleme
yazılımlarını kullanarak, belli özelliklerde gazete sayfası
tasarlayabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğretim materyalidir.
40/32
Gazete sayfası tasarlamak
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tür özelliklerine
göre gazete sayfası tasarlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Genel özelliklerine ve içeriğine uygun tek konulu, sayfa
tasarlayabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

2. Genel özelliklerine ve içeriğine uygun ilan-reklam sayfası
tasarlayabileceksiniz.
3. Belli ölçüleri de gözeterek başlık yazabilecek ve haberi
yeniden düzenleyebileceksiniz.
4. Haber seçimi yaparak genel özelliklerine ve içeriğine
uygun, arka sayfa tasarlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

ORTAM: Masaüstü yayıncılık atölyesi
DONANIM: PC/MAC, resim işleme programı, sayfa
düzenleme programı, vektörel çizim programı, tarayıcı,
yazıcı, projeksiyon cihazı, örnek sayfalar, plan kâğıdı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gazeteciler önceki yıllarda teknolojik imkânların da etkisiyle gazeteyi daha çok
içeriğe dayalı bir anlayışla satmaya çalışmışlardır. Günümüzde ise bu anlayış yerini, iyi ve
güçlü içerik yanında, estetiğe de gereken önemi veren bir anlayışa terk etmiştir. Görselliğin
her geçen gün daha da önem kazanması, gazetecileri sayfa düzeni konusunda daha hassas
davranmak zorunda bırakmaktadır. Bu hassasiyet o kadar gelişmektedir ki bazı araştırmacılar
tarafından sayfa düzeni içeriğinin, sattırmaya yönelik bir ambalaj olduğu söylenmektedir.
İşte tüm bu gelişmeler, gazeteler için sayfa tasarımını her geçen gün daha önemli hâle
getirmektedir.
Ülkemizde ‘gazete tasarımı’ altı doldurulmaya yeni başlanan bir kavram olmasına
karşın bu konuda oldukça ümit verici çalışmalar devam etmektedir. Günümüzde tasarım
öylesine önemli bir boyut kazandı ki sayfa tasarımı konusunda uzmanlaşmış bazı isimler
artık haber kavramıyla özdeşleşmiş olan 5N 1K formülünü 5N 1K+1T şeklinde ifade
etmektedirler.
Bu modülün amacı, genel olarak sayfa tasarımı, özel olarak da çeşitli türlerde gazete
sayfası tasarlamak için gerekli bilgi ve becerileri size kazandırmaktır. Modülümüzün bir
diğer amacı ise bol uygulama yaparak, tecrübe kazanmanızı sağlamaktır. Modüldeki
çalışmalara ek olarak yapacağınız sayfa düzenlemeleri, sizi daha da geliştirecektir.
Her türlü görsel tasarımda olduğu gibi sayfa tasarımında da görsel deneyimin oldukça
önemli olduğunu, bu anlamda yapacağınız hemen her çalışmanın size bir şeyler
kazandıracağını hatırlatır, başarılar dileriz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Tek konulu gazete sayfası tasarlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Daha önce işlemiş olduğunuz ‘Mizanpaj Taslağı’ modülünü, ön hazırlık
amacıyla gözden geçiriniz.



Günlük gazetelerin yorum, röportaj, dizi yazı gibi tek bir konuya ayrılmış
sayfalarını inceleyiniz. Beğendiğiniz sayfa düzenlemelerini arkadaşlarınızla ve
öğretmeninizle paylaşınız.

1. GAZETE SAYFASI TASARIMI
Sayfa düzenlemede temel olarak amaçlanan, gazetedeki haber ve yazıların okuyucu
tarafından kolaylıkla algılanmasını sağlamaktır. Bu temel amacı gerçekleştirmeye çalışırken
sayfanın estetik açıdan da bir değer taşıması gerekmektedir.
Gazete sayfası düzenlemenin temel amaçlarını üç başlık altında toplayabiliriz:
 Okuyucuların dikkatini çekmek ve bunu sürdürmek
Günümüzde okuyucuyu etkilemek için sadece iyi bir içeriğe sahip olmak yeterli
değildir. Gazete okuyucusu bilerek veya bilmeyerek, gazetenin görsel güzelliğinden de
içeriği kadar etkilenmektedir.
 Sayfa içeriğinin göreceli olarak önemini ve konumunu vurgulamak
Bir gazetede bulunan haberlerin hepsi aynı öneme sahip değildir. Sayfa düzenlemenin
temel amaçlarından biri de haberleri önem sırasına göre konumlandırmak ve
biçimlendirmektir. Burada gazete sayfalarının işlevselliği büyük önem kazanmaktadır.
Okuyucu gazeteyi okurken ilgilenmediği haberleri okumak zorunda kalmamalı ve aradığını
kolaylıkla bulabilmelidir. Alışılmış köşelerin sürekli aynı konumda ve görsel özelliklerde
olması, okuyucunun aradığını kolaylıkla bulabilmesini amaçlamaktadır.
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Gazeteye fark edilebilir bir görsel karakter vermek

Bir gazete, kendisini diğerlerinden ayıran görsel bir karaktere sahip olmalıdır. Bunu
sağlamak için özel bir çaba harcamak gerekir. Gazetede kullanılacak fontlar, fotoğraf
kullanımı, renkler, başlık düzenlemeleri, metinlerin yerleştirilmesi gibi konular belli bir
anlayış çerçevesinde uygulanır. Gazete bu özellikleriyle diğer gazetelerden görsel olarak
ayrılırken kendi sayfaları arasında devamlılık ve bütünlüğü sağlar.
Çağdaş gazetelerde sayfa düzeni, içeriğin ayrılmaz bir parçası ve destekleyicisi
noktasına gelmiştir. Sayfa düzeni, gazete içeriğinin sunumudur. Sunumun ve görselliğin
giderek önem kazandığı bir ortamda kötü bir sayfa düzeni, içeriğin gücünü kaybetmesine
sebep olacaktır.

1.1. Gazete Sayfası Tasarlama
Gazete sayfası tasarlarken bizi sınırlandıran bazı etkenler vardır. Sayfa düzenleme bu
etkenlere göre gelişim göstermiş ve göstermektedir.

1.1.1. Gazete Sayfa Tasarımını Belirleyen Temel Etkenler


Gazetenin türü

Gazete türünün, sayfa düzenleme üzerindeki belirleyici etkisini, fikir gazeteleri ile
bulvar gazeteleri arasında net bir şekilde görebiliriz. Bunun yanında fikir gazetesi ile tematik
bir gazetede de yayın anlayışına göre çok ciddi farklılıklar bulunur.


Kullanılan alfabe

Gazetenin en ağırlıklı unsuru yazıdır. Bu yazının hangi alfabeyle hazırlandığı, estetik
yaklaşımda önemli etkenlerden biridir. Latin alfabesi kullanan ülkelerde gazeteler benzer
anlayışlara sahipken, Japon, Arap ya da Kiril alfabesi kullanan ülkelerde farklı sayfa
düzenleri hakimdir.


Teknolojik gelişmeler

Sayfa düzenini belirleyen en önemli etkenlerin başında teknoloji gelir. Tipo teknolojisi
ile ofset baskı teknolojisini karşılaştırdığımızda ya da bilgisayar teknolojisinin sayfa
düzenleme konusunda yakın geçmişe göre sağladığı kolaylıkları değerlendirdiğimizde bunu
çok net bir şekilde görebiliriz. Baskı, iletişim ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, sayfa
düzenini belirleyici bir özelliğe sahiptir.


Diğer kitle iletişim araçlarının getirdiği rekabet

Gazetelerin televizyonla girdikleri rekabet, sayfa düzenlerine de yansımıştır. Gazeteler
ya ayrıntılı haber vererek ya da kısa metinlerle, bol görsel materyal kullanarak
televizyonlarla rekabet etmiştir. Televizyonla rekabet, beraberinde bilgilendirici grafik haber
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anlayışını geliştirmiştir. Bütün bu gelişmeler gazetenin sayfa düzenine de doğrudan
yansımaktadır.


Okuyucu kitlesinin hayat tarzındaki değişim

Genel olarak gazetenin hitap ettiği kitlenin özelliklerinin, gazetenin yayın anlayışına
da yansıdığını biliyoruz. Okuyucu kitlesindeki değişimler, gazetelerin içeriği ve sayfa
düzeninde de değişikliklere sebep olmaktadır. Bu değişim genel olarak daha fazla eğlence,
daha fazla magazin, daha fazla görsel materyal, daha az yazı yönünde olmaktadır.


Gazetecilik meslek kültüründeki değişim

Toplumsal değişime paralel olarak gazetecilik anlayışı ve kültürü de değişim
yaşamaktadır. Bu kültürel değişim, gazetelerin sayfa düzenine de yansımaktadır.
Günümüzde batı ülkelerinde ortaya çıkan yeni anlayışlar, diğer ülkeleri de hızla etkilemekte
ve ülkeler arasındaki farklılıklar giderek azalmaktadır.


Sanat akımlarındaki gelişmeler

Sanat akımlarındaki gelişmeleri de sayfa düzenini etkileyen temel etkenler arasında
değerlendirmemiz mümkündür. Grafik tasarımda belli dönemlerde etkili olan anlayışlar, her
türlü sayfa düzenlemesini önemli ölçüde etkilemektedir. Örnek olarak beyaz boşlukları
verebiliriz. Önceleri mümkün olduğunca beyaz boşluk bırakmamaya çalışan bir düzenleme
anlayışı varken günümüzde çağdaş sayfa tasarımcıları, beyaz boşlukları bir tasarım unsuru
olarak değerlendirmekte ve kullanmaktadır.

1.1.2. Sayfa Yapısı ve Gridler
Sayfa tasarımını düzenlemek için kullanılan en iyi yol, bir grid sistemi kullanmaktır.
Çünkü sayfayı planlamak ve düzenlemek için öncelikle sayfayı bölmemiz gerekir. Sayfayı
bölmek için kullandığımız yatay ve dikey çizgilere grid adını veriyoruz.
Grid(ızgara) tasarım elemanlarını sayfaya yerleştirmemizde yardımcı olur. Bize zaman
kazandırır ve karmaşıklığı giderir. Sayfayı oluşturan unsurları birbirine bağlamamızda ve
aralarındaki geçişleri düzenlememizde bize kolaylık sağlar.
Özellikle gazete, dergi gibi süreli yayınlarda sayfalar ve takip eden diğer yayınlar
arasındaki bütünlük ve devamlılığın sağlanması açısından grid sistemi oldukça önemlidir.
Gridler genellikle basit bir yapıya sahiptir.
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Farklı bir grid
uygulaması

Klasik gazete
sayfası gridi

Karşılıklı sayfa gridi (dergi) örneği

1.1.3. Sayfa Unsurları
Sayfa düzenini, sayfayı oluşturan unsurların, belli bir anlayış çerçevesinde estetik
olarak bir araya getirilmesi olarak tanımlayabiliriz.
Sayfa düzenlemesinde yüzlerce yıllık tecrübe ve araştırmalar sonucunda birtakım ilke
ve kurallar geliştirilmiştir. Tasarım söz konusu olduğunda kuralların, yaratıcılığın doğasına
aykırı olduğunu daha önce belirtmiştik ancak bu ilke ve kurallar, rastlantısal olarak
gelişmediği için bilinmesinde ve dikkate alınmasında büyük yarar vardır. Bu kuralların
bazıları mutlaka uyulması gereken bazıları da sayfayı tasarlayanın kararına bırakılmış
kurallardır.
Şimdi sayfayı oluşturan unsurları ve bu unsurların düzenlenmesinde yaygın kabul
görmüş kuralları inceleyelim.

1.1.3.1. Metinlerin Düzenlenmesi
Gazete sayfalarının ortalama olarak yüzde 80’i yazılardan, yüzde 20’si ise görsel
malzemeden oluşur. Yazıların gazete sayfalarında kullanımı hep aynı biçimde değildir.
Haber metinleri, spotlar, resim altları, başlıklar değişik şekillerde kullanılır.


Haber Metinleri


Yapılan araştırmalara göre, küçük harfler büyük harflere göre daha hızlı
okunmaktadır. Tırnaklı harflerin düz harflere göre daha hızlı okunduğu,
ince ve orta kalınlıktaki harflerin kalın harflere göre daha fazla tercih
edildiği de yine yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.
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Haber metinleri tırnaklı karakterlerle (times, garamount, bookman,
century, palatino vb.) yazılmalıdır. Bold ve italik biçimlendirmeler, daha
çok vurgulamalar için kullanılmalıdır. Altı çizili, üstü çizili, gölgeli,
konturlu biçimlendirmelerden kaçınılmalıdır.
Gazetenin bütün sayfalarında aynı font, aynı büyüklükte kullanılmalıdır.
10 punto en çok tercih edilen büyüklüktür. Sayfa tasarımında 9,5 – 10,5
aralığı uygundur.
Yazıyı sayfaya yerleştirmek amacıyla puntonun küçültülmesi ya da
büyütülmesinden kaçınılmalıdır.
Gazetelerde harf aralıkları genellikle daraltılır. Çoğunlukla -3 değeri
kullanılır. Bu değerin biraz üstü ya da altı da kullanılabilir. Harf
aralarının genişletilmesi özellikle gerekmiyorsa tercih edilmez. Negatif
haber metinlerinde harf aralığı daraltılmayabilir.
Haber metinlerinde satır araları da daraltılmalıdır. Gazetelerdeki satır
aralıkları, dergi ve kitaplara oranla daha az olmalıdır. Varsayılan satır
aralığı, genellikle kullanılan puntonun 1 değer yukarısıdır.
Haber metinlerinin altına, zemin rengi verilmesi gereken durumlar
olabilir. Bu durumda zemin renginin yazıyı boğmayacak, okunmasını
zorlaştırmayacak oranda pastel bir ton olması tercih edilir. Bu oran
genellikle yüzde 20 ve altı olarak uygulanır. Uzun yazılarda negatif
(reverse – dişi yazı) kullanılmamalıdır.
Haber metinlerinin bloklanmasında, değişik uygulamalar bulunmaktadır.
Bu uygulamalar; gazetenin mizanpaj anlayışına, metnin uzunluğuna,
konumuna, zemin rengine göre değişiklik göstermektedir. Çoğunlukla
yatay sayfa düzenlemelerinde tam bloklama tercih edilir ancak bu
bloklamalar, oluşturulmak istenen etkiye göre sola, sağa ya da ortaya
dayalı da olabilir.
Eskiden statik bir sütun anlayışına göre tasarlanan gazeteler, bilgisayar
teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu anlayışı geride bırakmıştır.
Sütunların genişlikleri ve sayıları konusunda bir standarttan söz etmek
mümkün değildir ancak estetik ve okunulurluk açısından bazı kurallardan
söz edilebilir. Haber metinlerinin 3,6 cm’den az, 7,5 cm’den çok
olmamasına dikkat edilmelidir. Çoğunlukla 4 ila 6cm arası değerler
kullanılır.
Köşe yazıları; araştırma, inceleme, dizi yazıları gibi metinler farklı
karakterlerle yazılabilir. Bazı gazeteler, haber metinlerinden ayırmak için
bu tür metinlerde düz font kullanmayı tercih eder.

Spotlar

Spotlar, haberi özetleme ve haberi okutma işlevi ile birlikte sayfa düzenlemesinde de
önemli fonksiyonlar kazanır. Ülkemizdeki vitrin sayfa düzenleme anlayışı, spotların önemini
daha da artırmaktadır.
Spot, sonuçta bir tür haber metni olduğu için yine tırnaklı karakterler
tercih edilmelidir.
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Spotun puntosu, haber metninden biraz büyük olmalıdır. Çoğunlukla 12
punto tercih edilmektedir.
Spotlar için belirlenen font, punto, harf aralığı, satır aralığı gibi özellikler
haber metinlerinde olduğu gibi aynı uygulanmalıdır. Örneğin, zemin
rengi kullanılan bir spotun ortalı bloklanması, hoş bir etki bırakabilir.
Yan yana ya da üst üste verilen spotların genişliği aynı olmalıdır.
Birinci sayfadaki spotlar, genellikle sola dayalı ya da tam blokludur.
Ancak istenen etkiye göre, farklı bloklamalar yapılabilir.
Aynı habere ait spotların satır sayılarının, aynı olmasına dikkat
edilmelidir.

Resim Altları

Fotoğraf, sayfada ilk dikkat çeken unsurlardan olduğu için resim altı günümüzde bir
tür spot değeri taşımaktadır. Resim altının haber ve fotoğraf hakkında bilgi verici, haberi
okumaya teşvik edici, gerektiğinde fotoğrafı açıklayıcı özellikleri yanında, sayfa görünümü
üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple resim altı kullanımı ile ilgili yaygın olarak
kullanılan kurallar bulunmaktadır.






Resim altı, yaygın olarak fotoğrafın altında ve fotoğraf genişliğinde
kullanılır.
Genellikle tam bloklu, bold ve haber metninden daha küçük punto
kullanılır. Örneğin Arial Bold, 9 punto yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bazı durumlarda resim altı fotoğrafının sağında ya da solunda, dikey
olarak kullanılmaktadır. Bu durumda bloklama, resmin olduğu tarafa
dayalı yapılmalıdır.

Başlıklar

Başlığın bilgilendirme ve ilgi çekerek haberi okutturma yanında sayfa düzeni
açısından da önemi vardır. Başlıklar genel olarak haberlerin birbirinden ayrılmasına ve
gruplandırılmasına da katkı sağlar.
Haber başlıklarının sayfa sekreterleri tarafından yeniden kaleme alınması, sık
karşılaşılan bir durumdur. Bu sebeple bir sayfa sekreterinin başlıkların sahip olması gereken
özellikleri de iyi bilmesi ve bu konuda deneyimli olması gerekir. Başlık çıkarmada temel
amaç, en az sözcükle en çarpıcı başlığı çıkarmaktır.
Başlıklar, sayfanın görünümünü önemli ölçüde etkiler. Başlığın düzeniyle ilgili bazı
temel kurallar da bulunmaktadır.


Başlıklar genellikle dikkat çekmesi amacıyla bold ve siyah renkte
kullanılır ancak bir sayfada birden fazla kalın başlık bulunmamalıdır.
Başlıklar için belirlenen birkaç font kullanılmalıdır. Çok font çeşidi
kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ülkemizde ana haber başlığında kalın,
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tırnaksız font; diğer haber başlıklarında ise ince ve tırnaklı font kullanımı
yaygındır.
En üstteki başlık, en büyük başlık olmalıdır. Ancak sürmanşetler, sayfa
manşetinden küçük olabilir.
Başlık, haber alanını kapsamalıdır. Haber 4 sütun genişliğindeyse başlık
da bu genişliğe sahip olmalıdır. Bir başlığın altında sadece o başlıkla
ilgili unsurlar bulunmalıdır.
İki satırlı başlık kullanıldığında satırların ünite sayılarının eşit olması
tercih edilir. Çoğunlukla sola dayalı kullanılır.
Gazetenin dikey alanlarında, üç satırlı başlıklar da sık kullanılır (Başlık
satırı, üçten fazla olmamalıdır.). Genellikle 24–36 punto değerleri
arasında tırnaklı karakterler kullanılır ve iki sütuna sola dayalı olarak
uygulanırlar. Üç satırlı başlıklar, aynı tipografik özelliklere sahip
olmalıdır. Bloklama genellikle sola dayalı ya da ortalı yapılır.
Çok zorunlu olmadıkça, alt ve üst başlık bir arada kullanılmamalı,
ikisinden biri tercih edilmelidir. Alt ve üst başlığın font büyüklüğü ana
başlığın üçte birini geçmemeli, ince karakterler tercih edilmelidir.
Özellikle uzun metinlerde kullanılan ara başlıklar, tasarımda yazıların
durağanlığını gidermek amacıyla kullanılan önemli başlık türlerindendir.
Ara başlıklar mümkün olduğunca tek satır olmalıdır. Genellikle düz bir
fonttan büyük (majiskül) harfler tercih edilir. Puntosu metinden büyük
(önerilen +1) ve fazla olmalıdır. Belirginliğini artırmak amacıyla alt ve
üst çizgi kullanımı yaygındır. Belirginliği artırmak için farklı yollar da
kullanılabilir. Ara başlıklar haberin en başında ve kısa metinlerde
kullanılmamalı, bölümlemeler mümkün olduğunca birbirine eşit
olmalıdır.
Spot başlıklar ise spot metninden biraz büyük (önerilen +2) olmalı, düz
ve kalın karakterler tercih edilmelidir.

1.1.3.2. Görsel Malzemelerin Düzenlenmesi
Ofset sistemde görsel materyallerin daha kaliteli olarak yayımlanabilmesiyle birlikte
gazetelerde görsel malzeme (fotoğraf, bilgi grafikleri, karikatürler, illüstrasyonlar, çeşitli
şekiller) kullanımı artmış ve bu materyaller sayfa düzenlemede belirgin rol oynamaya
başlamıştır. Günümüzde birçok gazete, fotoğrafa dayalı sayfa düzeni yapmaktadır.
Görsel malzemeler haberi destekleme yanında, sayfa düzeni açısından yazı
yoğunluğunu bozarak durağanlığı gideren, dikkat çeken, sayfaya hareketlilik kazandıran,
özetle sayfayı zenginleştiren unsurlardır.
Gazetenin sayfa düzenleme anlayışına bağlı olarak, görsel malzemelerin kullanımı
konusunda farklı uygulamalar bulunmaktadır.
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Fotoğraflar

Yapılan araştırmalara göre, okuyucuların sayfada ilk dikkatini çeken unsur
fotoğraflardır. Günümüzde gazete sayfalarında fotoğraf kullanımı olmazsa olmaz olarak
kabul edilmekte, hatta çağdaş tasarımın en önemli unsuru olarak değerlendirilmektedir.
Bulvar gazetelerinde birçok haber, birden fazla fotoğrafla verilmektedir. Buna karşılık
modüler yaklaşımda görsel malzemeler az sayıda ama büyük ebatta kullanılır. Modüler
sisteme göre çoğunlukla bir fotoğraf, sayfanın ortasına büyükçe yerleştirilir. Diğer haberler
fotoğrafsız ya da küçük ebatlı fotoğraflar kullanılarak verilir. Örneklerden de anlaşılacağı
gibi gazetenin sayfa düzenleme anlayışı, görsel malzemelerin kullanılması açısından önemli
farklılıklara sebep olmaktadır.
Bu farklılıklar dışında sayfalarda kullanılacak fotoğrafların seçimi, kullanımı,
sayfadaki konumu ve haberle ilişkisi açısından genel kabul gören kurallar da bulunmaktadır.












Fotoğraf bir anlam taşımalı ve belge niteliğinde olmalıdır.
Teknik özellikleri (netlik, ışık dengesi, kadraj vb.) bakımından nitelikli
olmalıdır.
Haber fotoğrafı gerçek olmalı, özellikle gerekmedikçe üzerinde oynama
yapılmamalıdır ancak gerekli durumlarda fotoğrafa müdahale edilmelidir.
Örneğin konunun öne çıkarılması açısından kesme (crop) işlemi, portre
fotoğraflarında arka planın temizlenmesi (decupe), teknik niteliklerinin
iyileştirilmesi, fotoğraftaki objenin sayfanın içine bakması amacıyla
döndürme işlemi gibi müdahaleler yapılmalıdır.
Fotoğraf mümkün olduğunca haberle ilgili olmalı, zorunlu olmadıkça
arşiv fotoğrafı kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Yan yana verilen portre fotoğrafları aynı ebatlarda olmalıdır.
Basılacak fotoğraflar uygun çözünürlükte, siyah beyaz fotoğraflar için
grayscale, renkli fotoğraflar için CMYK modunda olmalı ve TIFF
formatında kaydedilmelidir.
Fotoğrafın büyüklüğü, sayfanın durumuna ve fotoğrafın içeriğine göre
değişiklik gösterir. Örneğin, bir portre fotoğrafı büyük ebatta
kullanılmamalı, geniş bir alanı gösteren ya da içeriğinde çok sayıda obje
barındıran bir fotoğraf da küçük ebatta verilmemelidir.
Sayfanın ana fotoğrafı büyük olmalı ve mümkünse sayfanın ortasına
konumlandırılmalıdır. Görsel ilginin dağılmaması için diğer haberlere ait
fotoğraflar küçük ebatta kullanılmalıdır.
Fotoğrafın, haberleri birbirinden ayırıcı özelliğinden de yararlanılmalıdır.
Örneğin, sayfada tek büyük fotoğraf kullanmak sağ ve sol bölümü dikey
olarak, alt ve üst bölümü yatay olarak birbirinden ayırıp haber grupları
oluşturulmasına yardımcı olur.
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Fotoğraflar sayfaya dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir. Sayfanın belli
bölgelerinde yoğunlaşan fotoğraflar dengeyi bozar. Bu dağıtımda en sık
kullanılan yöntem ‘Z’ kuralıdır (Bu kurala göre sayfanın görsel ilgi
merkezleri sırasıyla sol üst köşe, sağ üst köşe, sol alt köşe ve sağ alt
köşedir. Fotoğraflar da bu görsel merkezlere eşit olarak dağıtılmalıdır.).
Fotoğrafın hangi habere ait olduğu, bir bakışta anlaşılacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Bunu sağlamak amacıyla sık kullanılan
yöntemlerden biri; haberi fotoğrafla birlikte çerçeve içerisine almaktır.
Fotoğrafın ait olduğu haber metninin, başlığın üstünde ya da altında
olması haberin dikey ya da yatay paket olmasına bağlıdır. Dikey haber
paketlerinde fotoğraf, metin ve başlık üzerinde olabilir ancak yatay haber
paketlerinde genellikle fotoğraf, başlığın altında olur.
Fotoğrafın metnin içerisine gömüldüğü durumlarda metin, fotoğraf
etrafında “U” ya da “L” sargısı oluşturmalıdır. Yazının fotoğraf etrafında
ters “U” ya da ters “L” sarmalı oluşturmamasına dikkat edilmelidir.

Çizim, Grafik ve İllüstrasyonlar

Gazetelerde çizim, grafik ve illüstrasyonlar da sık kullanılan görsel malzemelerdir. Bu
malzemeler fotoğrafın bulunmadığı ya da haberi destekleme açısından yetersiz kaldığı
durumlarda kullanılırlar.
Gazetelerin televizyonlarla rekabeti sonucunda, kullanımı önemli oranda artan bu tür
görsel materyaller, enfografik yaklaşımı da beraberinde getirmiştir.
Enfografik yaklaşımda bilgi, yazı yerine grafikle aktarılmaktadır. Bu yöntem hem
haberin daha kolay anlaşılmasını sağlamakta hem de gazetelerin televizyon haberciliğiyle
rekabetinde gazeteyi, görsel olarak olduğundan daha etkili bir noktaya taşımaktadır.
Enfografikler daha çok metin yoluyla zor anlatılan olayları görselleştirerek daha
anlaşılır hâle getirmek amacıyla yapılır. Metin yoluyla daha iyi anlatılabilecek olayları,
enfografiklerle anlatmak elbette ki uygun olmayacaktır.




Gazete sayfalarında çizim, grafik ve illüstrasyon kullanımında genellikle
fotoğraf için geçerli olan kurallar geçerlidir. Ancak bu görsel
malzemelerin kullanımlarına ait birtakım kurallar da bulunmaktadır.
Çizim, grafik ve illüstrasyon kullanımında ölçülü olunmalı, gerekli
durumlarda kullanılmalı, daha çok metin ve varsa fotoğrafı destekleyici
nitelikte olmalıdır.
Bilgi, mutlaka taşımalı sayfayı renklendirmek, görsel etki yaratmak
amacıyla kullanılmamalıdır.
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Yardımcı Unsurlar (Renk, Çizgi, Çerçeve vb.)

Yardımcı unsurlar metin, fotoğraf gibi asıl unsurların daha kolay algılanmasını
sağlayıcı niteliktedir. Bu unsurlar hiçbir zaman ön plana çıkmamalı, asıl unsurları arka plana
atacak bir anlayışla düzenlenmemelidir.
Renkli zemin sayfayı rahatlatmak, renklendirmek, durağanlığı bozmak gibi amaçlarla
kullanılmaktadır.
Zemin renginin, çizgi, çerçeve ve beyaz boşluğun doğru kullanılması ile ilgili birtakım
kurallardan söz edebiliriz.









Her haberin altına zemin rengi atmak, doğru bir yaklaşım değildir.
Zeminler farklı bir etki yarattıkları için görsel etki merkezlerine dengeli
bir şekilde atılmalıdır.
Zemin renkleri için çeşitli renklerin karışımından oluşan pastel renkler
tercih edilmeli, çok çeşitli renk kullanılmamalıdır. Gazetenin kendine
özgü oluşturacağı belli zemin renkleri, görsel kimlik kazandırmada da
etkili olacaktır. Oluşturulacak zemin renginin yoğunluğu düşük olmalı,
yazıyı boğacak nitelikte renk ve tonlardan kaçınılmalıdır (Önerilen en
fazla yüzde 20’dir).
Zemin rengi, görsel malzemelerin etkisini azaltmamalıdır.
Çizgi ve çerçeveler haberleri, haber grupları ve diğer metin türlerini
birbirinden kolayca ayırmak amacıyla olabildiğince sade bir şekilde
kullanılmalıdır. Çizgilerin kalınlığı ile ilgili belli bir kural yoktur ancak
genellikle dikey çizgilerin 0,3 ve yatay çizgilerin ise 3 puntodan büyük
olmamasına dikkat edilir.

Beyaz Boşluklar

Yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi beyaz boşluklar önceleri mutlaka doldurulması
gereken alanlar olarak değerlendirilir ve mümkün olduğunca doldurulmaya çalışılırdı. Oysa
çağdaş tasarımcılar, beyaz boşluğu bir tasarım unsuru olarak değerlendirmekte ve
boşluklardan yönlendirme, düzenleme, dengeleme, vurgulama gibi amaçlarla
yararlanmaktadırlar. Çağdaş tasarımcılar beyaz boşluğa verdikleri önemi, artık deyime
dönüşmüş ‘Ofset Beyazlıktır.’ cümlesiyle göstermektedirler.
Beyaz boşluğun kullanılırken dikkat edilmesi gereken kuralları da bulunmaktadır.


Beyaz boşluklar rastgele kullanılmamalı, tasarım unsurlarının
aralarındaki ilişkiye göre belli bir anlayış çerçevesinde kullanılmalıdır.
Bir başka deyişle bu konuda bir bütünlük oluşturulmalı, sadece boşluk
bırakmış olmak için uygulanmamalıdır.
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Kullanılacak boşlukların mesafesi konusunda belli bir standart yoktur
ancak çizgi ve çerçeveyle birbirinden ayrılan haber gruplarının her iki
tarafına da 0,3cm boşluk bırakmak yaygın olan uygulamadır.
Belirlenen boşluk değeri, sayfadaki tüm unsurlar arasında aynı olmalıdır.
Bu uygulama, sayfaya düzenlilik etkisi kazandırmakta oldukça etkilidir.
Boşluklar yazı ve görsel malzemenin daha iyi ortaya çıkmasını
sağlayacak nitelikte düzenlenmelidir. Bir başka deyişle malzemeler,
başlıklarla ayrılmış paketler hâlinde yerleştirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Şimdi bu öğrenme faaliyetimizin sonunda, gazete sayfası tasarımına giriş mahiyetinde,
alt yarısı ilana ayrılmış tek haberden oluşan bir gündem sayfası tasarlayalım.
Aşağıdaki verilerle standart gazete sayfası ebatlarında bir gündem sayfası
oluşturunuz.
KULLANILACAK METİN
Akşam saatlerinde trafiğin sıkıştığı, arabaların arka arkaya uzun kuyruklar oluşturduğu Boğaz Köprüsü
girişinde tatlı bir hareketlilik var. Araçlar bir durup bir kalkıyor. Direksiyon başındakiler son derece bitkin,
hepsinin tek hedefi trafiği aşıp evine ulaşmak… Bu durumu fırsat bilen satıcılar ise kıpır kıpır. Yolu adeta
pazar yerine çevirmişler. Evet, hem de trafik pazarı! İstanbul’daki trafik kâbusunu fırsat bilen işportacılar,
arabaların arasında adeta karınca gibi geziyor. Ezilmekten, soğuktan ve zabıtadan korkmadan ellerindeki
ürünleri satmaya çalışıyor. Pazar yerinde; oyuncaktan muza, gazeteden şarj aletine kadar her şeyi bulmak
mümkün!

Trafik pazarında ne, kaç para?
Muz: Fiyatının pahalı olmasıyla bilinen bu tropikal meyve, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ‘arabaya
servis’ olarak satılıyor. İki arabanın geçebileceği kadar küçük bir araya muz kasasını yerleştiren işportacı,
trafiğin yoğunluğunu fırsat bilmiş, elinde kalan birkaç sarkık muzu satmaya çalışıyor. Trafikte araba
kullananların muz kasasını gördüklerinde çok şaşırdığını söyleyen işportacı, muzun tanesini 1 TL’den satıyor.
Şarj aleti: Önemli bir telefon görüşmesi sırasında telefonunuzun pili bittiğinde şarj aleti almak için
telefoncuya gitmenize gerek yok. Yol kenarında, şarj aleti satan seyyar satıcılardan bu ihtiyacınızı
karşılayabilirsiniz. İşportacılar, parmakları arasına, sıra sıra dizdikleri şarj aletlerini satmakta bir hayli ısrarcı.
Araçların arkasından koşuyor, pazarladıkları ürünleri arabaların camlarından içeriye sokuyor, müşterileri ikna
etmeye çalışıyor. Telefonları arabada şarj etmeye yarayan bu aletin fiyatı 5 TL.
Gül ve papatya: Soğuk havaya aldırmayan çiçekçiler de soluğu arabaların arasında alıyor. Uzun
kuyruklar oluşturan araçları ‘potansiyel müşteri’ olarak gören satıcılar, on adetten oluşan bir buket gülü 5
TL’ye satıyor. Akşam trafiğini fırsat bilen çiçekçi, Boğaz köprüsünün Anadolu yakası girişini kendisine
mesken edinmiş. Yaklaşık 10 yıldır köprü girişinde çiçek sattığını söyleyen çiçekçi, her akşam ortalama 10-15
buket gül satıyor. Yol kenarlarında çiçek satan çiçekçinin kardeşleri de İstanbul’un farklı yerlerine dağılmış.
“Trafiğin yoğun olduğu yerleri, yetkililerden daha iyi biliriz.” diyen çiçekçi, ailecek ekmeğini trafikten
kazanıyor! Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu caddeleri, sokakları, köprü gişelerini birbirlerine cep
telefonuyla haber veren satıcılar, göz açıp kapayıncaya kadar arabaların arasındaki yerlerini alıyor. Bahar
aylarının gelmesiyle birlikte arabanızın içerisine bir demet papatya uzatılır ve sevdiğinize bu güzel çiçeklerden
almak zorunda kalırsanız, ödemeniz gereken fiyat 3 ile 5 TL arasında değişiyor.
Su: Kış aylarında havanın yağmurlu ve serin geçmesi sucuların işlerini bir hayli düşürüyor. Mevsimin
kapanmasıyla birlikte farklı alanlara yönelen satıcılar, en çok da 30 derece ve üzerindeki sıcak havaları
özlüyor! Yaz aylarında sucular, trafiğin yoğun olduğu yerlerde günlük 100 şişenin üzerinde su satabiliyor.
Omuzlarına astıkları termoslarda su şişelerini soğuktan koruyan satıcılar, bir şişe suyu 50 kuruşa satıyor.
Dondurma: Özellikle yaz mevsiminde seyyar dondurmacıları trafiğin sıkıştığı her yerde
bulabilirsiniz! Dondurmanın fiyatı, markasına ve kalitesine göre değişiyor.
Gazete: Arabaların arasında satılan ürünler arasında, gazeteler de yerini almış durumda. Sabahın
erken saatlerinde yol kenarlarında bekleyen işportacılar, koltuklarının altına aldıkları farklı gazeteleri,
okuyucuyla buluşturuyor. Gazetelerin fiyatları ise bayi satışlarıyla aynı
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İşlem Basamakları
 Sayfaya yerleştirilmek üzere verilen
yazıları ve görsel materyalleri dikkatle
inceleyiniz. Kullanacağınız haber
başlığını belirleyiniz.
 Kullanacağınız ölçüleri belirleyiniz
(marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler vb.).
 Uygun ayarlarda bir sayfa açın.
 Sayfayı planlayınız.
 Sabit unsurları yerleştirin. 9 sütuna 26
cm bir ilan temin ederek ya da
hazırlayarak sayfanın alt yarısına
yerleştiriniz.

Öneriler
 Değişik gazetelerdeki benzer sayfa
düzenlemelerini inceleyerek elinizdeki
örnekle karşılaştırınız.
 Sayfayı oluştururken mizanpaj
yaklaşımınızı yansıtınız.
 Değişik gazetelerin benzer
sayfalarındaki ölçüleri inceleyiniz.
 Elle ya da bilgisayarda çizim çalışmaları
yapmanız faydalı olabilir.
 Logo, bölüm başlığı, sayfa numarası,
tarih, çizgiler, ilan/reklam, vb.

 Yazıları ve görsel materyalleri sayfaya
uygun bir şekilde yerleştiriniz.

 Verilen ana metne sadık kalınız.
 Bu metinden yararlanarak spotlar yazıp
kullanabilirsiniz.
 Konu ile ilgili farklı görsel materyaller
temin ederek kullanabilirsiniz.
 Değişik denemeler yapmaktan
çekinmeyiniz.
 Çalışmanızı belli aralıklarla kaydediniz.

 Sayfanın A3 ebadında çıktısını alarak,
kontrolünü yapınız.

 Aceleci davranmayınız. Dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bu uygulama faaliyetinde, standart gazete sayfası ebatlarında bir gündem sayfası
oluşturunuz. Sayfanın alt yarısında 9 sütuna 26cm bir reklam ilanı olduğu için haberi
sayfanın üst yarısına yerleştiriniz. Yarım sayfa çalışınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Materyalleri inceleyerek başlıklarınızı belirleyebildiniz mi?
2. Kullanacağınız ölçüleri belirleyebildiniz mi?
3. Sayfayı yapılandırarak planınızı oluşturabildiniz mi?
4. Sabit unsurları yerleştirebildiniz mi?
5. Materyalleri planınıza uygun bir şekilde sayfaya
yerleştirebildiniz mi?
6. Sayfanın çıktısını alarak, kontrolünü yapabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Genel özelliklerine ve içeriğine uygun ilan-reklam sayfası tasarlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Günlük gazetelerin ilan-reklam sayfalarını inceleyiniz. Beğendiğiniz sayfa
düzenlemelerini arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

2. İLAN/REKLAM SAYFALARI
Bir gazete sayfasında ilan/reklamın olması, o sayfanın ilan/reklam sayfası olduğu
anlamına gelmez. Bu öğretim faaliyetinde sözünü ettiğimiz sayfalar, özellikle ilanlara
ayrılmış sayfalardır ve bu sayfalarda düzenli olarak çeşitli türde ilanlar yayımlanır. Örnek
verecek olursak, gazetenin arka sayfasında tam sayfa yer alan bir reklam ilanı, o sayfayı ilan
sayfası yapmaz. Özetle burada sözünü ettiğimiz sayfalar, sürekli olarak çeşitli türde ilanların
yer aldığı sayfalardır.
İlan sayfaları genel olarak metin ağırlıklı sayfalardır ancak bu sayfalarda yayımlanan
reklam amaçlı ilanlar, görsel ağırlıklı olabilmektedir. Reklam amacıyla verilen ticari ilanlar,
gazetenin diğer sayfalarında yayımlanabileceği gibi ilan sayfalarında da yayımlanabilir.
İlanlar gazete sayfalarında sütun ve yükseklik ölçüleriyle yer alırlar, sayfalar verilen
ilanların ölçülerine göre organize edilir.
Seri ilan sayfalarının düzenlenmesinde en önemli husus; ilanları okuyucunun aradığı
ilanı rahatlıkla bulabileceği bir şekilde organize etmektir. Bunun için ilanlar çeşitli ana
kategoriler, gerektiğinde bunların alt kategorileri altında organize edilirler (Örneğin, Emlak
ana kategorisi altında Satılık, Kiralık vb. alt kategoriler.). Bu kategoriler sayfaya başlık
olarak yansır ve bu sayede okuyucu, ilgilendiği ilanları bu başlıklar altında kolaylıkla bulur.
Seri ilan sayfaları standart gazete sayfalarında 10 ya da 11 sütun olarak düzenlenir.
Verilen ilanlar gazetede belli standartlarla yayımlanır. Bu standartlara ek olarak bazı
vurgulama seçenekleri, ilanı verenin tercihlerine göre yapılabilir ancak bu tercihler,
gazetenin sayfa düzenine zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
Bazı ilan reklam sayfalarının içeriği yerel ya da bölgeseldir.
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Resim 2.1: İlan sayfası örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Bu uygulama faaliyetinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda standart gazete
sayfası ebatlarında bir seri ilan sayfası hazırlayınız.
Açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz


Sayfamız küçük iş ilanlarından oluşacaktır. Verilen küçük ilan örneklerinin
yanında,

kendi

oluşturduğunuz

ya

da

başka

hazır

ilanlardan

da

yararlanabilirsiniz. Hazır ilanlar için gazetelerin pdf sayfalarından ya da OCR
programlarından yararlanabilirsiniz. Verilen ilan örneklerindeki telefon faks
ve mail bilgileri gerçek değildir.


Yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yanlış kategori altında yer alan ilanları,
uygun kategoriler altına yerleştirebilirsiniz.



Sayfamızda genişlikleri 4 sütun olmak üzere yükseklikleri 22cm, 15cm ve 8cm
olan 3 adet renkli ilan bulunmaktadır. Bu ölçülere uygun 3 adet renkli ilanı
kendiniz hazırlayınız. İlanların içeriği, sayfanın içeriğine uygun olmalıdır
(örneğin, büyük bir firmanın iş ilanı).

EĞİTİM ÖĞRETİM
ANAOKULUMUZA okul öncesi
mezunu Sorumlu Müdür- AtakentÜmraniye 0.505……..
ANAOKULUMUZA Öğretmen
alınacaktır. Pendik- Kaynarca
0.532………..
ANAOKULUMUZA Öğretmen
alınacaktır. Tarabya 0212.200… ..
ANAOKULUMUZA tecrübeli
öğretmen Beylikdüzü. CV:
……….@gmail.com
ÖZEL Rehabilitasyon Merkezine;
Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi,
Zihinsel Engelli Sınıf
Öğretmenleri, Fizyoterapist,
Sekreter Alınacaktır. 0502
ÜMRANİYE’DEKİ Rehabilitasyon
merkezimize full-time
fizyoterapist- 0.505.

MAKİNA imalatında tecrübeli aktif
Makina Mühendisleri, ustaları
aranıyor. fax: 0.212……..
MİMAR- Mühendis aylınacaktır.
Tel: 0.212……
ŞANTİYEMİZ’DE istihdam
edilmek üzere; İnce işlerde
tecrübeli, bay- bayan Mimar veya
İç Mimar. İşyeri: BeylikdüzüBeykent. 0.530…………
0.212………
TADİLAT Dekorasyon Firmamıza
Ehliyetli, Ön Muhasebe, Hakediş,
Planlama ve uygulamada
minimum 5 yıl deneyimli baybayan İnşaat Teknikeri veya
Mimar CV Faks: 0.212……….
YAPI DENETİM firmasına İnşaat
Mühendisi aranmaktadır.
0.212………….
K.BAKKALKÖY’DEKİ inşaat
şirketimize bilgisayarı iyi bilen
sekreter 0.212…………..
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İşlem Basamakları
 Sayfaya yerleştirilmek üzere verilen
ilanları inceleyiniz.
 Verilen ölçülere uygun üç renkli ilan
hazırlayınız.
 Kullanacağınız ölçüleri belirleyiniz
(marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler vb.).
 Bu konuda stillerinizi hazırlayarak
organize ediniz.
 İlanları kategorilerine ayırınız ve sayfayı
buna göre organize ediniz.
 Sayfayı plan kâğıdına çiziniz.
 İlanları, yapılan organizasyona göre
sayfaya yerleştiriniz.
 Sayfanın A3 ebadında, siyah beyaz
çıktısını alarak kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Değişik gazetelerin ilan sayfalarını
inceleyerek, elinizdeki ilanlarla
karşılaştırınız.
 İlanlar, iş ilanı olmalıdır.
 Değişik gazetelerin ilan sayfalarındaki
ölçüleri inceleyinz. Metin çalışmalarını
paragraf ve karakter stillerinden
yararlanarak yapınız.
 Değişik gazetelerdeki planlamayı
incelemeniz yararlı olacaktır.
 Sayfanın planını çizerken, mizanpaj
yaklaşımınızı yansıtınız.
 Yerleştirmede sorun yaşarsanız,
planlamanızı ve ilanları tekrar gözden
geçiriniz.
 Acele etmeyiniz. Dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bu uygulama faaliyetinde standart gazete sayfası ebatlarında bir seri ilan sayfası
hazırlayınız. Verilen bilgilerden ve iş ilanı örneklerinden yararlanarak, tek sayfalık bir seri
ilan sayfası tasarlayınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kullanacağınız ölçüleri, yaygın kurallar çerçevesinde
belirlediniz mi? Yararlanacağınız stilleri oluşturabildiniz
mi?
2. İlan organizasyonunu yaptınız mı?
3. Sayfayı yapılandırarak, planınızı oluşturabildiniz mi?
4. İlanları, organizasyona göre sayfaya yerleştirebildiniz mi?
5. Sayfanın çıktısını alarak kontrol edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ -3
AMAÇ
Belli ölçülere göre metin düzenleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Günlük gazetelerin büyük ilan bulunan sayfalarını ve küçük haberlerin yer
aldığı bölümlerini inceleyiniz. Haberleri dikkatli bir şekilde okuyarak, haberin
başlığını değerlendiriniz. Siz olsaydınız farklı bir başlık kullanır mıydınız?
Başlığınız ne olurdu? Örnekleri arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.



Aynı haberleri diğer gazetelerden ya da internetteki haber sitelerinden bularak
metinleri

ve

başlıkları karşılaştırınız. Başarılı bulduğunuz çalışmaları

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. VERİLEN ÖLÇÜLERE GÖRE BAŞLIK
ÇIKARMA VE HABERİ DÜZENLEME
Sayfa düzenleyicilerinin en sık yaptıkları işlerden biri de gelen haberlere uygun başlık
çıkarmak ve verilen ölçülere uygun bir şekilde haberi yeniden düzenlemektir.
Bir habere başlık koymak, size bu aşamada oldukça kolay gözükebilir ancak söz
konusu sayfa düzenlemesi olduğunda başlığın, bildiğiniz özelliklerine gazetenin mizanpaj
kurallarından kaynaklanan bazı biçimsel (satır / vuruş sayısı) özelikler de eklenmektedir.
Tüm bunlara bir de sınırlı zamanı eklediğinizde, karşınızdaki problemi çözmek için ciddi bir
uzmanlık ve deneyim gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Aynı sorun, haberi yeniden düzenlemede de daha zor bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Verilen haber metni ile haberin yerleştirileceği alan arasında çok ciddi farklar bulunabilir. Bu
durumda haberleri verilen alana sığdıracak şekilde yeniden düzenlemek gerekir. Burada da
başlıktakine benzer bir şekilde, bazı biçimsel sınırlar da gözetilmek zorundadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda verilen bilgilerden ve haberlerden yararlanarak
bir gazete sayfası hazırlayınız.
 Açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz

Sayfanın sol altına dayalı genişliği 28 cm, yüksekliği 40 cm boyutlarında bir
reklam ilanı yer almaktadır. Verilen ölçülere göre bir reklam ilanı tasarlayın.


Aşağıda verilen 4 habere başlık yazarak bu sayfaya sığabilecek şekilde
düzenleyeceksiniz.



Haberlerin iki tanesi için görsel malzeme temin ederek, kullanmanız
gerekmektedir. Hangi haberlere resim kullanacağınıza siz karar vereceksiniz.



Hangi haberi nereye yerleştireceğinize siz karar vereceksiniz.

Haber 1
Bilim adamları, evcil köpeklerin de esneyen birini gördüğünde esnemeye başladığını
ortaya çıkardı.
Bazen aşırı stresin belirtisi olabildiği düşünülen esnemek, aslında yorgunluğun bir
göstergesi ancak esnemenin neden "bulaşıcı" olduğu ise tamamen anlaşılmış değil.
İnsanların sosyal işaretlerini anlama becerisine sahip köpeklerin esnemeyi de anlayıp
anlamayacağını merak eden Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji'nden doktor Atsuşi Sencu
ve arkadaşları, 29 köpekle bir deney yapmaya karar verdi.
İlk deneyde köpeklerin karşısına esneyen bir kişi, ikinci deneyde ise köpeklerin
karşısına yalnızca ağzını açıp kapayan bir kişi oturtuldu. Deneyler sonucunda 29 köpekten
21'inin karşılarındaki kişi esneyince esnediği görüldü. Yalnızca ağzını açıp kapayan ve
esnemeyen kişinin karşısında oturan köpekler hiç esnemedi.
Bilim adamları bu deneylerle köpeklerin insanlarla empati kurabildiğini göstermiş
oldu.
Haber 2

Teknolojik gelişmeler sayesinde, elektronik markete dönüştüren dünyada bilgisayarlar
2–5 yıl arasında, cep telefonları 18 ayda, dayanıklı tüketim malzemeleri ise 15 yılda
elektronik atık (e-atık) olarak çöpe atılıyor.
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Yıllık 20–50 milyon ton arasında e-atık üreten insanoğlu, bu oranı her yıl yüzde 5-8
arasında artırıyor.
Derlenen bilgilere göre, doğaya verdiği zararların önlenmesinin yanı sıra içeriğindeki
değerli metallerin geri kazanımıyla ekonomiye katkı sağlaması beklenen e-atıklar, dünyada
yeni geri kazanım piyasası olarak kabul ediliyor.
Bu piyasanın büyüklüğü ise bulunduğu ülkedeki elektronik pazarın durumuna göre
değişiyor.
Gelişen teknoloji ve ürün ömürlerinin kısalması yüzünden ivme kazanan e-atıkların,
kullanıcıların mevcut teknolojileri yenileme sürelerinin kısalması sebebiyle en hızlı artan
atık türü hâline gelmesi bekleniyor.
Çevreye zararlı atığın geri toplanması, işlenmesi, hammadde piyasasına, dolayısıyla
ekonomiye kazandırılmasının ise büyük bir sektör oluşturacağı belirtiliyor.
BM Çevre Programı'nın 2006 raporuna göre, yıllık 20–50 milyon ton arasında
seyreden ve her yıl yüzde 5-8 arasında artış gösteren e-atık miktarı, üretilen yıllık atığın
yüzde 5'ini oluşturuyor.
OECD Çevre Raporu'na göre, Türkiyenin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan
ülkelerde, 2010 yılı itibariyle çevreyi tehdit eden e-atık miktarı 3 katına çıkacak.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 2005'te ortaya çıkan 8,3 milyon tonluk e-atığın
yalnızca 2,2 milyon tonunun toplanabildiğini ortaya koyan Birleşmiş Milletler
Üniversitesinde (UNU) gerçekleştirilen bir çalışmada, 2011'de bu ülkelerin toplamında
ortaya çıkacak e-atık miktarının 10 milyon tona yaklaşacağı ve bu atığın 5,3 milyon tonunun
toplanabileceği öngörülüyor.
Dünya, 1 milyardan fazla bilgisayara ev sahipliği yapıyor ve ülke gelişmişliğine bağlı
olarak bir bilgisayarın ortalama ömrü 2-5 yıl arasında değişiyor. Cep telefonlarında ise bu
süre ortalama 18 aya düşüyor. Dayanıklı tüketim malzemeleri TV, buzdolabı, fırın ise
ortalama 15 yıl kullanılıyor.
Tüm bu ürünlerin kullanım ömürlerinin dolmasının ardından hem doğaya zarar
vermemeleri hem de metallerin geri kazanımı için e-atıklar alanının tüm ülkelerce
düzenlenmesi gerekiyor.
AB katılım öncesi programları kapsamında Hollanda'nın teknik desteği ile yürütülen,
"Türkiye'de Elektrik Elektronik Ekipman Atıkları ve Kullanılmış Taşınabilir Pil ve
Akümülatör Atıklarının Toplanması için Sistem Kurulması Projesi" (MATRA), ilgili AB
direktiflerinin ulusal mevzuata aktarılmasını amaçlıyor.
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Haber 3

Araştırmalar, 100 yılın üzerinde yaşayanların yüzde 85'inin kadın olduğunu ortaya
koyarken bunun temel yapısal nedeni erkeklerin kadınlara oranla kalp ve damar
hastalıklarına daha erken yakalanmaları olarak gösteriliyor.
Time dergisinin, kadınların erkeklerden daha çok yaşamasının sebeplerini ele alan
haberinde, sanayileşmiş ülkelerdeki istatistiklere bakıldığında, kadınların erkeklerden 5 ile
10 yıl daha fazla yaşadıkları belirtiliyor.
Boston Üniversitesinin New England 100 yıl Yaşam Çalışmaları bölümünün kurucusu
Tom Perls, bunun temel nedeninin kadınlarda kalp ve damar hastalıklarının daha çok 70 ile
80 yaş arasında, yani erkeklerden 10 yıl sonra görülmesi olduğunu vurguluyor.
Kadınların vücudunda demir oranının, erkeklere göre daha az olduğunu vurgulayan
Perls, demirin dolaylı olarak hücrelerin yaşlanmasına sebep olduğunu belirtiyor. Perls bu
savını, demir deposu olan kırmızı etin kalp damar hastalıkları üzerindeki etkisini ortaya
koyan bir araştırmayla destekliyor. Hollanda'da yapılan bu araştırma kalp ve damar
hastalıklarının, kırmızı etin tüketilmediği bölgelerde, kırmızı etin tüketildiği bölgelere oranla
yüzde 50 daha az görüldüğünü ortaya koyuyor.
Öte yandan haberde, yaşam süresini belirleyen unsurlar arasında genetiğin yüzde 30,
çevre koşulları, davranışlar ve yaşam boyu maruz kalınan faktörlerin ise yüzde 70 oranında
etkili olduğu kaydediliyor.
Perls'e göre, bu çerçevede de kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması şu üç temel
faktörle doğrudan ilişkili: Erkekler kadınlara oranla daha çok sigara içiyor, yüksek
kolesterole neden olan yemekleri daha çok tüketiyor ve stresle kadınlar kadar iyi başa
çıkamıyorlar.
Haber 4

Araştırmacılar, insanın 9 bin yıldır süt içtiğini ortaya çıkardı.
İngiliz Nature dergisinin yarınki sayısında yayımlanacak makalede, uluslararası
araştırmacılar ekibinin Ortadoğu ve Balkanlarda bulunan 2200'den fazla çömlek üzerinde
incelemelerde bulunduğu ve çağımızdan 6500 yıl öncesinden beri sütün işlendiği ve
muhafaza edildiği sonucuna vardıkları belirtildi.
İnek, koyun ve keçilerin çağımızdan 8 bin yıl öncesinde, başta eti ve yünü için
yetiştirildiği biliniyordu. Ancak ilk kez bu hayvanların sütünün de yaklaşık 9 bin yıldır
tüketildiği ortaya çıkmış oluyor.
Süt tüketimine ilişkin en eski kanıtlar, şimdiye kadar İngiltere'de ve Romanya'da
ortaya çıkarılmıştı.
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Sütten gelen bu yeni organik tortuların bulunduğu çömlek kalıntılarını, İngiltere'deki
Bristol Üniversitesi profesörlerinden DR. Richard Evershed başkanlığındaki araştırmacılar
inceledi. Söz konusu kalıntıların Anadolu'nun kuzeybatısından, Güneydoğu Avrupa'dan
(Yunanistan) ve Ukrayna'dan getirildiği belirtiliyor

İşlem Basamakları
 Verilen ölçülere göre, ilanınızı
hazırlayarak sayfanın sol altına dayalı
olarak yerleştiriniz.
 Kullanacağınız ölçüleri belirleyiniz
(Marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler vb.).
 Bu konuda stillerinizi hazırlayarak
organize ediniz.
 Haberleri inceleyerek, sayfanın üstünde
yer alacak haberi seçiniz. Haberin yer
alacağı alanı belirleyiniz ve uygun
fotoğrafı temin ediniz.
 Sağ sütunda görsel materyal
kullanacağınız diğer haberi seçiniz.
Uygun fotoğraf temin edin. Sütunda
haberlere ayıracağınız yerleri
belirleyiniz.
 Sayfayı plan kâğıdına çiziniz.
 Gereken düzenlemeleri yaparak;
oluşturduğunuz başlıkları, haber
metinlerini ve görsel malzemeleri
sayfaya yerleştiriniz.
 Sayfanın A3 ebadında çıktısını alarak
kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Değişik gazetelerin benzer sayfalarını
inceleyiniz.
 Değişik gazetelerin benzer
sayfalarındaki ölçüleri inceleyiniz.
 Metin çalışmalarını paragraf ve karakter
stillerinden yararlanarak yapınız.
 Hazır fotoğraf kullanabileceğiniz gibi,
fotoğrafları işleyerek değişik etkiler elde
edebileceğinizi de unutmayınız.
 Fotoğrafsız kullanılan küçük haberlerin
ölçülerinin mümkünse aynı, değilse çok
yakın olmasına dikkat ediniz.
 Sayfanın planını çizerken mizanpaj
yaklaşımınızı yansıtınız.
 Düzeltmeleri yaparken haber yazım
kurallarına uyunuz.
 Acele etmeyiniz. Dikkatli olunuz.

26

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kullanacağınız ölçüleri yaygın kurallar çerçevesinde
belirlediniz mi? Yararlanacağınız stilleri oluşturabildiniz
mi?
2. Haberleri hangi sıraya göre vereceğinizi belirleyebildiniz
mi?
3. Haberlere uygun görsel materyal temin edebildiniz mi?
4. Haberleri ve görsel malzemeleri yaptığınız plana göre
sayfaya yerleştirebildiniz mi?
5. Sayfanın çıktısını alarak kontrol edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
AMAÇ
Genel özelliklerine
tasarlayabileceksiniz.

ve

içeriğine

uygun

biçimde

gazete

arka

sayfası

ARAŞTIRMA



Günlük gazetelerin arka sayfalarını, içerik ve düzenleme açısından inceleyiniz.
Tespit

ettiğiniz

ortak

özellikleri

not

ederek,

beğendiğiniz

örnekleri

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

4. ARKA SAYFA
Bir gazetenin kendine göre bir sunuş biçimi geliştirmeye çalıştığını ve bu bütünlük
içinde her sayfanın kendine has özellikleri olduğunu daha önce belirtmiştik. Çeşitli
kategorilere ayrılmış sayfalarda yer alan haberler, gazetenin yayın politikası doğrultusunda
çarpıcı başlık ve görüntülerle verilmelidir.
Gazetelerin arka sayfaları, birinci sayfadan sonra en çok görünen sayfa olduğu için
ikinci vitrin olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple arka sayfalar hem içerik hem de görsel
açıdan oldukça önemlidir.
Ülkemizde daha önceleri yaygın olarak spor haberlerinin vitrini olarak yararlanılan
arka sayfalar, hem düzenleme hem de içerik açısından bugün farklı ve eskisine oranla daha
çeşitli bir yapıya sahiptir.
Bu çeşitliliğe rağmen, günümüzde yayımlanan gazetelerin arka sayfalarını
incelediğimizde, bir takım ortak noktalar tespit etmek zor olmayacaktır.
Her şeyden önce gazetenin logosu, birinci sayfadaki boyutlarından daha küçük olarak
sayfada yer almaktadır. Logonun sayfadaki konumu gazeteden gazeteye ya da sayfanın
içeriğine göre değişiklikler gösterebilmektedir.
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Arka sayfalarda dikkat çeken bir başka özellik de reklam ilanlarıdır. Gazetenin hemen
her sayısında, arka sayfada büyük ölçülerde bir reklam ilanına rastlamak mümkündür. Bu
ilanlar bazen tam sayfa olarak da yer alabilmektedir.
Bazı gazetelerin arka sayfalarında özellikle logoya yakın olarak konumlandırılmış
sabit unsurlar (karikatür, hava durumu vb.) bulunmaktadır.
Görsellik ve düzenleme açısından baktığımızda, arka sayfaların genellikle görsel
açıdan zengin ve hareketli bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu nitelikler yukarıda
da değindiğimiz, vitrin olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Arka sayfa, büyük toplumsal
olaylarda tıpkı birinci sayfa gibi de kullanılabilir. Örneğin, 17 Ağustos Marmara Depremi
sonrasında birçok gazete, arka sayfasını depremle ilgili haber ve fotoğraflara ayırmıştır.
İçerik açısından arka sayfa haberleri, gazetenin yayın politikasına göre değişmektedir
ancak günümüzde arka sayfada yer alan haberlerin ortak noktasının ilgi çekici haberler
olduğunu söylememiz mümkündür. Haberler çoğunlukla dış kaynaklı olmak üzere ilgi çekici
güncel, bilim, sağlık, yaşam, çevre, teknoloji, magazin haberleri arasından seçilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda verilen bilgilerden ve haberlerden yararlanarak
bir arka sayfa hazırlayınız.
Açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz

Öncelikle gazeteye, bundan sonraki çalışmalarda da kullanmak üzere bir isim
veriniz ve bir logo geliştiriniz.


Sayfanın sol altına dayalı genişliği 23cm, yüksekliği 35cm olan bir ilan
bulunmaktadır. Hazır ilan kullanabilirsiniz.



Aşağıda verilen 10 haber arasından en az 6 tane olmak üzere haber seçip
sayfaya sığabilecek şekilde düzenleyeceksiniz.



Haberler için kullanacağınız görsel malzeme konusunda serbestsiniz.



Dilerseniz karikatür, hava durumu gibi sabit köşeler oluşturabilirsiniz.

Haber -1
Guinness Rekorlar Kitabı'na giremese de dünyanın en yaşlı kişisi Hindistanlı Habib
Miyan öldü.
Ailesi, Hindistan'ın rekorlar kitabı Limca'ya giren Miyan'ın, Pakistan sınırındaki
Racistan eyaletinin başkenti Caypur'da 138 yaşında öldüğünü belirtti.
Yakınlarından biri, Miyan'ın uzun yaşama sırrının "vücuduna iyi bakarsan, o da sana
iyi bakar" felsefesini benimsemesi olduğu söyledi.
Dizanteri nedeniyle ölen Miyan'ın, bugün düzenlenen cenazesine binlerce kişinin
katıldığı belirtildi.
2004'te Mekke'ye giden Miyan, dünyanın en yaşlı hacısı olarak da dünya basınında
geniş yer almıştı. 70 yıldır dul olan Miyan, Müslüman Caypur kentinde yaşıyordu. Miyan,
1938'de Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasından önce bölgede hüküm süren Caypur
Kraliyet Ailesi'nin bando grubundan emekliydi.
Yaklaşık 50 yıl önce görme yetisini kaybeden Miyan'ın yaşamını evinde dua ederek ve
140 kişiden oluşan aile bireylerine masallar anlatarak geçirdiği kaydedildi.
Doğum belgesi olmayan Miyan'ın, yaşını resmî belgelerle ispatlayamadığı için
Guinness Rekorlar Kitabı'na giremediği bildirildi. Yakın çevresi Miyan'ın 138 yaşında
öldüğünü belirtiyor. Emeklilik karnesine göreyse 20 Mart 1879 doğumlu Miyan 129 yaşında
öldü.
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Guinness Rekorlar Kitabı'nın son açıklamasına göre, 115 yaşındaki Amerikalı Edna
Parker dünyanın en yaşlı kadını, 112 yaşındaki Japon Tomoji Tanabe ise dünyanın en yaşlı
erkeği.
Haber -2
Kan bağışı, laboratuvar ortamında sınırsız kırmızı kan hücrelerinin üretimiyle bir gün
tarihe karışabilir.
Bir Amerikalı uzman grubu, yaptığı araştırmayla, insan embriyonu kök hücrelerini,
fonksiyonel oksijen taşıyıcı kırmızı kan hücrelerine döndürmenin yolunu buldu.
Blood Dergisinde yayımlanan araştırma, Worcester Massachussetts'teki Advanced
Cell Technology (İleri Hücre Teknolojisi) ile Mayo Klinik ve Illionis Üniversitesi'nin
işbirliğiyle yapıldı.
Bu araştırma ilk kez, oksijen taşıma kapasitesine sahip bu kan hücrelerinin, normal
kan nakilleriyle mukayese edilebileceğini gösterdi ve bu yolla üretilen, kandan hastalık
bulaşma olasılığını ortadan kaldırmayı da kolaylaştırdı.
Araştırmayı yürüten Doktor Robert Lanza, embriyonik kök hücrelerinin, insan tedavisi
için gerekli kırmızı kan hücreleri sağlayacak şekilde, sınırsız miktarda üretilebilecek yeni bir
hücre kaynağını temsil ettiğini belirterek, şu anda tek bir kök hücresi grubuyla 10 ile 100
milyar kırmızı kan hücresi üretebildiklerini söyledi.
Doktor Lanza, bu yeni yolla genel verici "0 RH negatif" kan grubunun, toplu üretimi
ihtimalinin de gündeme geldiğini bildirdi.
Haber -3
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Mete
Soner, "Avrupa Araştırma Konseyi İleri Düzey Araştırmacı Desteğine layık görüldü.
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada: "Avrupa Araştırma Konseyi İleri Düzey
Araştırmacı Desteği" kapsamında, 2008 yılı için Temel Bilimler alanında fonlanacak
araştırmacıların açıklandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soner, her yıl Avrupa'da sınırlı sayıda bilim insanına verilen ve sonuçları Nobel'e
aday olabilecek projelerin desteklendiği, dünyanın en prestijli araştırma ödüllerinden biri
olarak kabul edilen Avrupa Araştırma Konseyi İleri Düzey Araştırmacı Desteğine layık
görüldü. Soner, bu desteği alan ilk Türk bilim insanı oldu. Türkiye'de TÜBİTAK tarafından
koordine edilen AB 7. Çerçeve Programı kapsamında (Finansal Risk Yönetimi İçin
Matematiksel Yöntemler) konulu projesi için 880 bin avro destek almayı başardı."
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Haber -4
Şekerli gıda alındıktan sonra yenilecek bir parça peynirin, şekerin dişleri çürütme
etkisini giderme açısından son derece önemli olduğu bildirildi.
Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Murat Akkaya, özellikle
şekerli ve asitli gıdalar ile dişler üzerine yapışıp kalan, kolay temizlenemeyen maddelerin diş
sağlığı için sakıncalı olduğunu belirtti.
Bunları tamamen kesmek yerine, belirli bir düzen içinde tüketmenin daha doğru
olacağına dikkati çeken Akaya; şekerli, yapışkan ya da asitli gıdaların 3 ana öğün içinde
tüketilmesini önerdi.
Öğün aralarında elma, havuç gibi sert, dişleri temizleyecek ancak dişlere zarar
vermeyecek gıdalar yenilmesi gerektiğini vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:
"Şekerli, yapışkan gıda yendikten sonra, dişlerin fırçalanması mümkün değilse ağız
suyla çalkalanmalı. Yine şekerli gıda yenildikten sonra ağza atılacak bir parça peynir,
şekerin dişi çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemlidir. Yer fıstığı da
içeriğindeki fosfat nedeniyle çerez türü yiyecekler arasında diş dostu olarak nitelendirilen bir
besindir. Rafine edilmemiş hububat (beyaz undan yapılmış ekmek yerine kepekli esmer
ekmek) diş sağlığı açısından tercih edilmelidir."
Diş çürüğünün Türkiye'de gelişmiş ülkelere oranla daha fazla görüldüğüne işaret eden
Akkaya, "Bunun nedeni, hem küçük yaşlardan itibaren başlaması gereken koruyucu
programlarının uygulanmaması hem de günümüzde hazır gıda endüstrisinin gelişmesiyle
birlikte çürük oluşturacak yiyecek ve içeceklerin tüketiminin artması, beslenme
alışkanlıklarının değişmesidir" dedi.
Haber -5
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden ava çıkan balıkçılar,
Ege Denizinde özel oltayla 110 kilogramlık orkinos yakaladı.
Ege Denizi'ne açılan "Temel Dayı" adlı balıkçı teknesiyle Behramkale açıklarında
orkinos avına çıkan tekne sahibi Nihat Akgün, özel olarak hazırladıkları 8 kg ağırlığındaki
çelik oltayla 45 orkinos balığı yakalamayı başardıklarını belirtti.
Akgün, "Orkinos balığı avlamak için gece Ege Denizi'ne açıldık. Orkinoslar bu
aylarda Ege Denizinde sürü hâlinde dolaşırlar. Biz de hazırladığımız özel oltaları denize
bıraktık ve orkinosun peşine düştük. Oltalarımıza 45 orkinos takıldı. Bu balıklardan biri 110
kilo geliyordu ve uzun bir uğraş sonucu orkinosu yakalamayı başardık. Bizim için iyi bir av
oldu" dedi.
Haber -6
Avustralya’da, annesini kaybeden yavru balina, bir yatı annesi sanıyor. Öyle ki yatın
çevresinden ayrılmıyor ve yatı emmeye çalışıyor. Yetkililer, en fazla 2 aylık olduğunu
tahmin ettikleri balinayı kurtarmak için annesini arıyor.
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SİDNEY - Avustralya’nın Sidney kenti açıklarında kaybolan yavru balina kendisine
yeni bir anne buldu. 11 metrelik bir yat...
1-2 aylık olduğu tahmin edilen yavru kambur balina, annesi sandığı yattın çevresinde
yüzüyor. Hatta yatı emmeye çalışıyor.
Yavru balinanın sığ sularda karaya vurmasını önlemek için yatın açık sularda
seyretmesine özen gösteriliyor.
Balinayı yakından izleyen yetkililer, anne balinaya ulaşmaya çalışıyor. Anne balina
olmadan yavru balinanın beslenmesinin de çaresi de aranıyor.
80 yıl yaşayabilen kambur balinalar her yıl veya üç yılda bir doğum yapıyor.
Haber -7
Dünyanın en uzun kadını kabul edilen 2 metre 32 santimetre boyundaki Sandy Allen
öldü.
Arkadaşı Rita Rose, 53 yaşındaki Sandy Allen'in doğum yeri olan Shelbyville
kasabasındaki huzurevinde öldüğünü söyledi.
Rita Rose, şeker hastalığıyla beraber sürekli kanla ilgili sorunu olan, nefes almada
güçlük çeken ve böbrek rahatsızlığı olan arkadaşının birkaç ay önce hastaneye kaldırıldığını
belirtti.
Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi Damian Field, kendi kayıtlarına göre Sandy
Allen'in dünyanın en uzun kadını olduğunu söyledi.
Bazı internet siteleri ise dünyanın en uzun kadını olarak Çin'den 36 yaşındaki Yao
Defen adlı, 2 metre 36 santimetre boyunda olduğu bildirilen kadını gösteriyor.
Haber -8
ABD’de oyuncak silahla ilaç deposunu soyan 11 yaşındaki Shawn Roderick, polis
tarafından yakalandı.
Orlando’da Wallgreen eczanesine giren Shawn, silahını çekerek kasiyerden para
istedi. Kasiyerden miktarı açıklanmayan parayı alan çocuk, koşarak kaçtı. Akşam gazetesinin
haberine göre, soygundan sonra harekete geçen polisin takibi sonucu yakalanan Shawn,
gözaltına alındı.
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Haber -9
Türkiye’yi Sinem Sülün’ün temsil ettiği 2008 Kainat Güzellik Yarışmasını,
Venezüellalı Dayana Mendoza (22) kazandı. 1.78’lik Mendoza, böylece ülkesine birincilik
tacını getiren 5’inci güzel oldu. ABD’li güzel Crystle Stewart’ın gece elbiseleri sunumu
sırasında merdivenlerden düşmesi, geceye damgasını vurdu. 2007 ABD güzeli Rachel Smith
de yine bu yarışmada merdivenlerden düşmüştü. İlk beşe giren diğer ülkeler ise Meksika,
Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve Rusya oldu.
Haber -10
Yunus Adam Michael Phelps, Pekin Olimpiyatlarının efsanevi ismi oldu. Üst üste
aldığı 8 altın madalyayla rekor kıran Birleşik Amerikalı yüzücünün yıllık 3 ila 5 milyon
dolar arasında değişen gelirinin, 100 milyon dolara ulaşacağı belirtiliyor. Phelps’in menajeri
Peter Carlisle, hafta sonundan beri 50’den fazla büyük şirketten sponsorluk teklifi aldıklarını
söylerken ünlü yüzücünün yapacağı yeni anlaşmalardan gelirinin 100 milyon doları
geçeceğini belirtti. 23 yaşındaki Phelps’in yüzme giyim firması Speedo, Hilton Otelleri ve
ünlü saat firması Omega’yla sponsorluk anlaşmaları bulunuyor.
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İşlem Basamakları
 Hazırlayacağınız gazeteye bir isim
vererek logo geliştiriniz.

Öneriler
 Geliştireceğiniz logo, bundan sonraki
çalışmalarda da kullanılacaktır. Bu
nedenle gereken titizliği gösteriniz.

 Kullanacağınız ölçüleri belirleyiniz
 Değişik gazetelerin benzer
(Marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
sayfalarındaki ölçüleri inceleyiniz.
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler vb.)
 Metin çalışmalarını, paragraf ve karakter
 Bu konuda stillerinizi hazırlayarak
stillerinden yararlanarak yapınız.
organize ediniz.
 Haberleri inceleyerek, sayfada yer
 Hazır fotoğraf kullanabileceğiniz gibi
alması gerektiğini düşündüğünüz
fotoğrafları işleyerek daha hareketli
haberleri seçiniz. Haberin yer alacağı
düzenlemeler elde edebileceğinizi
alanı belirleyin ve uygun görsel materyal
unutmayınız.
temin ediniz.
 Sayfanın planını çizerken mizanpaj
 Sayfayı plan kâğıdına çiziniz.
yaklaşımınızı yansıtınız.
 Yaygın kural olarak, ilgi çekici
 Gereken düzenlemeleri yaparak;
haberlerin yer aldığı bir sayfanın başlık,
oluşturduğunuz başlıkları, haber
görsel materyal ve düzenleme olarak da
metinlerini ve görsel malzemeleri
ilgi çekici olması gerektiğini
sayfaya yerleştiriniz.
unutmayınız.
 Sayfanın çıktısını alarak kontrolünü
 Acele etmeyiniz. Dikkatli olunuz.
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Evet

Hayır

Gazetenize isim vererek, logo geliştirebildiniz mi?
Kullanacağınız ölçüleri, yaygın kurallar çerçevesinde
belirlediniz mi? Yararlanacağınız stilleri oluşturabildiniz
mi?
Kullanacağınız haberleri seçerek, konumlarını
belirleyebildiniz mi?
Haberlere uygun görsel materyal temin edebildiniz mi?
Haberleri ve görsel malzemeleri, yaptığınız plana göre
sayfaya yerleştirebildiniz mi?
Sayfanın çıktısını alarak kontrol edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

Aşağıdakilerden hangisi gazete sayfası düzenlemenin temel amaçlarından
değildir?
A) Dikkat çekmek
B) Görsel karakter kazandırmak
C) İçeriğin önemini vurgulamak
D) Çok sayıda haber girmek
E) Okuyucuyu etkilemek
Gazetelerde haber metinleri için en çok tercih edilen punto aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 10

3.

5.

C) 14

D)8

E) 20

Gazetelerde spotlar için en çok tercih edilen punto aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10

4.

B) 12
B) 12

C) 14

D)8

E) 20

Aşağıdakilerden hangisi gazete sayfa tasarımını belirleyen temel etkenlerden
değildir?
A) Gazetenin türü
B) Kullanılan alfabe
C) Gazetenin fiyatı
D) Sanat akımlarındaki gelişmeler
E) Gazetenin İçeriği
Yaygın kural olarak gazetelerde haber başlığı en fazla kaç satır olmalıdır?
A) 2

B) 4

C) 3

D)1

E) 5

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
6.

Yaygın kurallara göre genellikle dikey çizgilerin ……., yatay çizgilerin ise ……
puntodan büyük olmamasına dikkat edilir.

7.

Sayfayı planlamak ve düzenlemek için öncelikle sayfayı bölmemiz gerekir. Sayfayı
bölmek için kullandığımız yatay ve dikey çizgilere ……………….. adı verilir.

8.
Basılacak fotoğraflar, uygun çözünürlükte, siyah beyaz fotoğraflar için grayscale,
renkli fotoğraflar için …………… modunda olmalı ve ………..…. formatında
kaydedilmelidir.
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9.

Gazetelerde harf aralıkları genellikle daraltılır. Çoğunlukla …….. değeri kullanılır.

10.

Sütunların genişlikleri ve sayıları konusunda bir standarttan söz etmek mümkün
değildir. Ancak estetik ve okunulurluk açısından bazı yaygın kurallardan söz
edilebilir. Haber metinlerinin …….. cm’den az, ……. cm’den çok olmamasına dikkat
edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
A
B
C
C
0,3-3
grid
cmyk-tiff
-3
3,6-7,5
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