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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Yazılı Basın Muhabirliği 

MODÜLÜN ADI Kültür-Sanat Haberciliği 

MODÜLÜN TANIMI 

kültür- 

Kültür-sanat haberciliğinin ve haber kaynaklarının 

incelendiği kültür-sanat haberi yazma ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

YETERLİK Kültür-sanat haberi yazmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Gerekli ortam sağlandığında kültür-sanat 

haberciliğinin temel unsurlarını ve haber kaynaklarını 

inceleyerek alanla ilgili rutin ve özel haberler 

yazabileceksiniz. 

Amaçlar:  

1. Kültür-sanat haberciliğiyle ilgili temel unsurları analiz 

edebileceksiniz. 

2. Alana özgü haber kaynaklarını sistematik olarak takip 

edebileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun kültür-sanat haberi yazabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tam donanımlı atölye ortamı, kültür-sanat servisleri 

Donanım: İnternet, Türkçe sözlük, imla kılavuzu, televizyon, 

bilgisayar, projeksiyon cihazı, gazeteler, dergiler.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLERDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmeniniz, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kültür-sanat haberciliği, gazeteciliğin önemli uzmanlık alanlarındandır. Belli bir 

alanda uzmanlaşmak, bir süre sonra gazeteci için inanılmaz bir kolaylık sağlar. Güvenilir, ne 

yaptığını bilen, bilgilerde hatalara yer vermeyen gazeteci, artık alanında aranan, danışılan bir 

uzman olur. 

 

Kültür-sanat alanında habercilik yapabilmek zor olduğu kadar da keyif vericidir. 

Zorluğu, alanın oldukça geniş bir bilgi birikimi gerektirmesinden kaynaklanır. Edebiyat, 

arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, sosyoloji gibi temel alanlarda bilgi sahibi olmak gerekir.  

 

Kültür-sanat muhabirliği ile kültür alanında muhabirlik yapmak arasında da ciddi bir 

fark vardır. Kültür-sanat muhabirliği tiyatro, bale, opera, sinema, plastik sanatlar gibi 

konularda röportajlar ve eleştirel yazılar hazırlar. Kültür alanında muhabirlik ise tarihi ve 

kültürel birikim arasında haber çalışması yapmaktır.  

 

Sizler, bu modül sayesinde kültür-sanat muhabirinde olması gereken temel bilgi ve 

becerilere sahip olacaksınız.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Kültür-sanat haberciliği ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 İlinizde faaliyet gösteren bir yazılı basın kuruluşunu ziyaret ederek kültür-sanat 

haberleri ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alınız.  

 Üç farklı gazetenin kültür-sanat sayfalarını inceleyerek karşılaştırınız. 

 

1. KÜLTÜR-SANAT HABERCİLİĞİ 
 

Kültür-sanat haberciliği yapan kitle iletişim araçları (gazete, televizyon, dergi vs.) 

insanlara ülkedeki ve dünyadaki kültür ve sanat alanındaki gelişmeleri bildirir. Kültür-sanat 

haberciliği tahmin edilenden çok daha geniş bir alandır. Örnek vermek gerekirse arkeoloji, 

tarih, sinema, plastik sanatlar, tiyatro, müzik, edebiyat, yayım dünyası gibi alanlardaki 

gelişmeler kültür-sanat haberciliğinin kapsamına girmektedir.  

 

1.1. Temel Kültür-Sanat Bilgisi 
 

Kültür-sanat kavramı tarih, arkeoloji, yayımcılık, mimarlık gibi kültür alanlarını ve 

sinema, plastik sanatlar, müzik, tiyatro gibi sanat alanlarını içeren büyük bir alandır. 

 

Kültür, insanlar arasındaki ortak inançlar, değerler, hareket ve davranış tarzlarıdır. Bir 

toplumun şarkıları, dansları, sosyal kuralları ve dili o toplum kültürünün öğeleridir.  

 

Kültür, insan olarak belli bir toplumda öğrendiklerimizle davranış ve düşünce 

sistemimizin toplamı sayılabilir. Ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne okuduğumuz, nelere sempati 

ile yaklaşırken nelere tepki duyduğumuz, ait olunan grup, küme ya da toplumu karakterize 

eder. Günümüzde iletişimin hızlı yapılabilmesi, kültürel ve bilimsel gelişmelerin anında 

yayılmasına olanak sağlamıştır. 

 

Kültür birbirine uyan ve birbirini tamamlayan parçalardan meydana gelir. Toplumun 

bireyleri tarafından paylaşılır ve insanların ihtiyaçları üzerine kurulur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kültür insanoğlunun gelişimine, kendini yenilemesine ve aynı zamanda geçmişle 

bağlarını kurmasına yardımcı olan temel ihtiyaçtır. İnsanoğlu, bilmeden hatta istemeden de 

olsa kültürel etkileşimden kendini soyutlayamaz. Gazeteci, yaşadığı toplumdaki bireyleri 

yetiştirmeye, yönlendirmeye, onlara bu konuda yeni kapılar açmaya yönelik bilgilendirici 

haberler yapar. Aynı zamanda bu alanda yaşanan gelişmeleri duyurarak onların 

bilinçlenmesine yardımcı olur. 

 

Sanat ise insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği 

evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını 

değiştirmiş; her dönemde ve her toplumda sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. 

Thomas Munro’ya göre; “Sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler 

yaratma becerisidir.”  

 

Hegel’e göre sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür. Sanat insan aklının 

ürünüdür. Kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulmalıdır. 

 

Sonuç olarak sanat, deha düzeyindeki zekânın, var olana karşı tepkinin, tutarlı bir 

bütünlük içerisinde somutlaştığı bir alandır.  

 

Kitle iletişim araçlarında yer alan sanat olaylarını (sergi, tiyatro, film vs.) gazeteci ya 

haber biçiminde ya da eleştiri türünde hazırlar. Eğitsel eleştiri; dikkati ve gözlem gücünü, 

düşünme ve düşündüğünü dile getirme yeteneğini geliştirir, konunun daha iyi öğrenilmesini 

sağlar. Böylece basın, sanatı konu ederek eğitim işlevini de yerine getirmiş olur. 

 

1.2. Kültür-Sanat Muhabirinin Nitelikleri ve Çalışma Koşulları 
 

Öncelikle kültür-sanat muhabiri, alt alanlar arasında birçok ilişki bulunmasından 

dolayı kültür ve sanatın her alanına dair genel bilgi sahibi olmalıdır. Ama bunun ötesinde 

kültür-sanat muhabirinin belli bir alanda veya  birçok alanda uzmanlaşması faydalıdır.  

 

Belli bir alana özel ilgi, o alanda haberciliğin kalitesini yükseltir. Ancak ağaçlara 

bakarken ormana üstten bakmaktan vazgeçilmemelidir. Kültür ve sanat evrensel bir alan 

olduğu için bu alanda muhabirlik yapanların yabancı dil bilmeleri önemlidir. Ayrıca soru 

sorma, analitik düşünme, olaylar arasında bağ kurabilme, konulara haber gözüyle bakabilme 

yeteneklerinin yanı sıra bilgisayar kullanımına hâkimiyet de bu alanda çalışacak olanlar için 

önemlidir.  

 

Muhabir, kültür-sanat alanının içinde yer almalıdır. Sürekli etkinliklere katılmalı, iyi 

bir okur olmalı, özellikle kültür ve sanat gündemini yakından takip etmelidir. Sergilere, 

müzelere, konserlere ilgi duymalıdır. Farklı olanı görebilme yeteneği olmalıdır. Hızlı olmalı,  

söylenenleri çabuk kavrayabilmelidir. 
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 Kültür-sanat servisleri nasıl çalışır? 

 

Fotoğraf 1.1: Kültür-sanat servisi 

Editör hafta başında gelen mailler, postalar, basın bültenleri, basın tanıtım CD’leri 

doğrultusunda bir program hazırlar. Ardından muhabirlere hazırlayacakları haberlerle ilgili 

basın bültenlerini, basın tanıtım CD’lerini verir. Muhabir, gün içinde izlediği rutin ya da özel 

haberini en kısa sürede tamamlayıp editöre teslim etmelidir. Editör, haberleri gözden 

geçirerek gerekirse değişiklikler yapar. Haberleri kısaltır ya da uzatır. Bütün haberler 

tamamlandığında ve haberlerin görsel malzemeleri geldiğinde haberler görsel sanatlar 

bölümüne gönderilir. Burada daha önceden hazırlanmış sayfa planına göre görsel sanatlar 

ekibi, yazıları ve fotoğrafları sayfalara yerleştirir. Sayfalar bittikçe çıktıları alınarak 

redaktörlere gönderilir. Redaktör, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sayfaları görsel 

sanatlar bölümüne tekrar getirir ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra sayfalar basıma 

gönderilir. 

 

1.3. Kültür-Sanat Servislerinin Yapısı 
 

Kültür-sanat servisleri, kültür-sanat gündeminin niteliği nedeniyle medya içindeki 

diğer servislere oranla daha esnek bir yapıya sahiptir.  Ülkede ekonomik ve politik alanda 

gündem sürekli değişmektir. Bu alanlarda çalışan gazeteciler yoğun bir tempoda, zamanla 

yarışmaktadır. Bu alanlarla kıyaslandığında kültür-sanat gündeminin daha yavaş akmakta 

olduğu söylenebilir. Bu da kültür-sanat servislerine belli bir kolaylık getirmektedir.  

 

Kültür-sanat servisleri edebiyat, sinema, tiyatro, müzik, plastik sanatlar, karikatür, 

fotoğraf gibi sanatın tüm dallarını kapsayan geniş bir yelpazede güncel haberler hazırlarlar. 

Kültür-sanat servisi medyanın yayın kimliğine göre organizasyondaki önem derecesi artan 

ya da azalan bir servistir. Medya organizasyonunun belirlediği tüketici kitlesinin (okuyucu, 

dinleyici, izleyici) niteliğine göre bu servisin haber üretimindeki etkinliği değişkenlik 

gösterir. 
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Yayın kimliği kitle gazeteciliğine doğru bir eğilim gösteren gazetelerde, düzenli bir 

kültür-sanat servisi ile kültür-sanat sayfasına rastlanmaz. Bu tür gazeteler, kültür-sanat 

etkinlikleri ile ilgili haberleri haftanın belli günlerine yayma eğilimi gösterir. Yayın kimliği 

kitle gazeteciliğine uygun olmasına rağmen, tüketicilerinin demografisindeki çeşitlilikle 

doğru orantılı olarak yayın yapan medya organizasyonlarında ise düzenli bir kültür-sanat 

sayfası ile kültür-sanat servisi bulunur. 

 

Fikir gazeteciliğini yayın kimliği olarak belirlemiş medya organizasyonlarında kültür-

sanat servisleri, uzman ve dinamik bir kadro ile çalışır. Fikir gazetelerinde alanla ilgili sayfa 

sayısı binin üstündedir. Kültür-sanat etkinliklerine geniş yer vermenin yanında yorum, 

eleştiri ve ayrıntılı röportajlarla fikir gazeteleri sayfalarını zenginleştirmektedir. 

 

Kültür-sanat servisi;  editör, editör yardımcısı ve haber kaynaklarına göre 

uzmanlaşmış muhabirlerden oluşur. Muhabirler gerektiğinde kültür-sanat eleştirmeni gibi 

belli konularda (sinema, tiyatro, kitap, sergi) eleştiri yazıları hazırlayabilmektedirler. 

 

Servis editörünün görevleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Sabah gündem toplantılarına girerek servis gündemindeki haberleri genel yayın 

yönetmeni ve yazı işleri müdürüne sunar. Gerektiğinde vitrine (gazete için 

birinci sayfa, dergi için kapak, radyo-TV haberlerinde ilk üç haber arasına 

girecekler) çıkarılacak haberleri önerir.  

 Yazımı tamamlanmış haberler ile gün içinde izlenecek haberlerin ayrıntılarını 

gündem toplantısında anlatır. 

 Kültür-sanat muhabirlerini rutin ve özel haberlerle yönlendirir.  

 Kültür-sanat muhabirlerinin belli uzmanlık alanlarına yönelmesini sağlar. 

 Rutin ve özel haber konularını belirler. Günlük haber akışı içinde gerekli 

gördüğü rutin haberlere muhabir ve foto muhabir gönderir. Servis içindeki 

haber akışını denetler. 

 Kendi servisine ayrılan alan için gerekli haberleri düzenler. Başlık ve resim 

altlarını yazar ya da yazımını denetler. 

 Gazetede kendi servisine ayrılan sayfa ya da sayfaların mizanpajdan sonraki son 

kontrolünü yapar. 

 

1.4. Haber Kaynakları 
 

Sanatçılar, sanatçıların yaptığı işi sergilemek isteyen yapımcılar, kimi zaman okullar, 

yapılan ürünleri duyurmak için kurulan halkla ilişkiler kurumları ve yabancı yayınlar, kültür-

sanat servisinin vazgeçilmez haber kaynaklarıdır.  

 

Son yıllarda kültür-sanat servislerinin haber kaynakları genelde basın bültenleri oldu. 

Bunun olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. Bültenler, haberciye derli toplu bilgi 

sunmakta ve işini kolaylaştırmaktır. Ancak habercinin haber üzerindeki yaratıcılığını 

kısıtlamaktadır. Bültende yer alan abartı, övgü gibi yargıların aynen habere yansıtılması gibi 

sakıncaları bulunmaktadır. Servisin muhabirleri tabii ki bültenlerden yararlanacaktır. Ancak 

bir muhabirin unutmaması gereken, haberin aslının 'dışarıda' olduğudur.  
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85. OSCAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 
 

85. Oscar ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda 

düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. 

 
En iyi film dalındaki ödülü ise, ABD Başkanı 

Obama'nın eşi Michelle Obama verdi. 

 

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri 

Akademisi'nin 85. Oscar ödülleri töreninde en iyi 

film ödülünü "Argo" aldı.  

 

Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda Seth MacFarlane'in 

esprili sunumuyla renklendirdiği gecede en iyi film 

Oscar'ını Ben Affleck'in ABD Merkezi Haber Alma 

Teşkilatı'nın (CIA) İran'daki 6 Amerikan vatandaşını 

kurtarmak için düzenlediği operasyonu anlatan filmi 

''Argo'' elde etti. 

 

TÖRENDE BİR İLK YAŞANDI 

 

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda 85. Oscar ödülleri sahiplerini 

buldu. Bu yılki ödül töreninde bir ilk yaşandı. Oscar gecesi, en iyi film dalında ödülü alan 

"Argo"nun bu ödüle layık görüldüğünü ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle 

Obama açıkladı. Oscar töreninden 4 bin 800 kilometre uzaklıktaki Beyaz Saray'dan Dolby 

Tiyatrosu'na canlı yayınla bağlanan Michelle Obama, gümüş bir kostümle milyonların 

karşısına çıktı. En iyi film dalında ödül vermeden önce kısa bir konuşma yapan Bayan 

Obama, "Bu yıl ödüle aday gösterilen filmler bizi güldürdü, ağlattı ve hepimizi birbirimize 

biraz daha yaklaştırdı." dedi. "Bu filmler, çok çalıştığımızda her türlü zorlukların 

üstesinden geleceğimizi gösterdi." diyen Michelle Obama; "Bu özellikle gençler için çok 

önemli. Gençler her geçen gün sanata biraz daha bağlanarak, hayal dünyalarını 

geliştirmeyi biraz daha öğreniyor ve bu rüyaları gerçekleştirmek için çaba harcıyorlar." 

şeklinde konuştu.  
 

Ödüller 

 

En İyi Film: "Argo" 

 

En İyi Kadın Oyuncu: Jennifer Lawrence, "Silver Linings Playbook" 

 

En İyi Erkek Oyuncu: Daniel Day-Lewis, "Lincoln" 

 

En İyi Yönetmen: Ang Lee, "Life of Pi" 

 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anne Hathaway, "Les Miserables" 
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz, "Django Unchained" 

 

En İyi Uyarlama Senaryo: "Argo", Chris Terrio 

 

En İyi Özgün Senaryo: "Django Unchained", Quentin Tarantino 

 

En İyi Görsel Yönetmen: Claudio Miranda "Life of Pi" 

 

En İyi Belgesel: "Searching For Sugar Man", Malik Bendjelloul ve Simon Chinn 

 

En İyi Kurgu: "Argo", William Goldenberg 

 

Yabancı Dilde En İyi Film: "Amour" (Avusturya) 

 

En İyi Animasyon: "Brave", Mark Andrews ve Brenda Chapman 

 

En İyi Orijinal Müzik: "Life of Pi", Mychael Danna 

 

En İyi Orijinal Şarkı: "Skyfall", Adele Adkins ve Paul Epworth 

 

En İyi Yapım Tasarımı: "Lincoln" 

 

En İyi Kısa Animasyon: "Paperman", John Kahrs 

 

En İyi Kısa Film: "Curfew", Shawn Christensen 

 

En İyi Kısa Metrajlı Belgesel: "Inocente", Sean Fine ve Andrea Nix Fine 

 

En İyi Ses Kurgusu: "Skyfall", Per Hallberg, Karen Baker Landers ve "Zero Dark 

Thirty", Paul N.J. Ottosson 

 

En İyi Ses Miksajı: "Les Miserables", Andy Nelson, Mark Paterson ve Simon Hayes 

 

En İyi Kostüm Tasarımı: "Anna Karenina", Jacqueline Durran 

 

En İyi Makyaj ve Saç: Lisa Westcott ve Julie Dartnell, "Les Miserables" 

 

En İyi Görsel Efekt: "Life of Pi", Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De 

Boer ve Donald R. Elliott. 
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Muhabir; kültür-sanat etkinliklerine katılmalı, kitap okumalı, mümkün olduğu kadar 

çok yayın takip etmeli, kültür-sanat alanındaki insanlarla iletişim kurmalıdır.  

 

Bu arada kültür-sanat servisleri, gerektiğinde yabancı kaynakların haber 

malzemelerinden de yararlanırlar. Genelde dünya çapında sanatçıların eserlerinin ya da 

kültürel değerlerin satışa sunulduğu ünlü müzayede kuruluşlarının (Christie’s ve Sotheby’s) 

etkinliklerine yer verilir. Bunun yanında yurt dışında başarı kazanmış Türk sanatçıları ile 

ilgili haberler ya da dünya çapında ünlü sanatçıların yaşamları ve sanatsal kişilikleri ile ilgili 

haberler de yabancı kaynaklardan yararlanılarak okuyucuya sunulur. 

 

Uluslararası sahada olup biten kültür-sanat haberlerine özel bir önem verilmeli ve 

kamuoyu bu gelişmelerden haberdar kılınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kültür-sanat alanıyla ilgili temel 

bilgileri ve kültür-sanat 

muhabirinin sahip olması gereken 

nitelikleri sıralayınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönerek 

öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

 Kültür-sanat muhabirinin çalışma 

koşullarının farklılıklarını 

sıralayınız. 

 Kültür-sanat haberciliğinin haber 

kaynaklarını sıralayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kültür-sanat alanıyla ilgili temel bilgileri ve kültür-sanat 

muhabirinin sahip olması gereken nitelikleri doğru ve 

eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi? 

  

2. Kültür-sanat muhabirinin çalışma koşullarının 

farklılıklarını doğru ve eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz 

mi? 

  

3. Kültür-sanat haberciliğinin haber kaynaklarını doğru ve 

eksiksiz bir şekilde sıralayabildiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kültür-sanat muhabiri kültür ve sanatın her alanına dair genel bilgi sahibi 

olmalıdır.  

 

2. (   ) Kültür-sanat servisleri edebiyat, tiyatro, müzik gibi sanatın tüm dallarını kapsayan 

geniş bir yelpazede güncel haber hazırlar.  

 

3. (   ) Kültür-sanat servisinin haber kaynakları basın bültenleridir.  

 

4. (   ) İletişimin hızlı yapılabilmesi kültürel ve bilimsel gelişmelerin anında yayılmasına 

olanak sağlamıştır 

 

5. (   ) Türk basınında kültür-sanat sayfalarına geniş yer ayrılır.  

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

Alana özgü haber kaynaklarını takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 İlginizi çeken herhangi bir kültürel etkinliği izleyerek, izlenimlerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KÜLTÜR-SANAT HABERİ NASIL 

OLUŞTURULUR? 
 

Kültür-sanat haberi oluşturulurken öncelikle ortada haber değeri taşıyan bir kültür-

sanat olayı bulunmalıdır. Bu konular acil gündemden de olabilir, rutin gündemden de… 

Üretilen ürünün sahipleriyle, filmlerin oyuncuları veya yönetmenleriyle konuşulur.  

 

Acil gündeme bir örnek verelim: Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü 

kazanması, büyük bir haber değeri taşımaktadır. Böyle bir olayla karşılaşan kültür-sanat 

servisi okura Pamuk'un Nobel ödülü kazanması haberini sunacaktır. Ancak haberde okurlar 

Nobel'in ne olduğu, daha önce bu ödülü kimlerin kazandığı, Pamuk'un kim olduğu, neden 

Nobel'e layık görüldüğü, Pamuk'un Nobel ödülü kazanmasına Türkiye ve dünya 

kamuoyundan ne gibi tepkiler geldiği gibi bilgilere de ihtiyaç duyacaktır.  

 

Rutin gündeme ise bir sergi haberiyle örnek verelim: Usta bir Türk ressamı olan Ömer 

Uluç bir sergi açacaktır. Sergi bilgisi, size gelir ya da siz bilgiye ulaşırsınız. Ve ardından bu 

sergiyi insanlara bildirmek amacıyla sergiye gitmeniz gerekir. Ömer Uluç'la yapacağınız 

röportaj, haberin gücünü artıracaktır.  

 

Kültür-sanat haberleri, zaman zaman konunun önemine göre birinci sayfada yer 

almaktadır. 

 

Özellikle yayın dünyasının giderek etkin bir yapıya kavuşması, çok satan yazarların 

sayısının her gün artması, kültür-sanat haberlerinin tıpkı diğer haberler gibi muhtelif 

sayfalarda yayımlanmasını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca gazetelerin hafta sonu ekleri 

de hayli geniş bir biçimde sayfalarını kültür ve sanata açmaktadır. Kültür-sanat dünyasında 

etkili olan pek çok tartışmanın gazete sayfalarında yer alması okuyucunun dikkatini 

çekmektedir. 

 

Kültür-sanat haberlerinin tıpkı diğer haberler gibi muhtelif sayfalarda yayımlanması, 

bu alanda çalışan muhabirlere de farklı sorumluluklar yüklemektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kültür-sanat muhabiri, haberin öznesi konumunda olan yazar, yayınevi, ressam, 

müzisyen galeri sahibi vb. kişi ve kurumlarla ilişkilerinde son derece dikkatli olmalıdır. Bu 

ilişkiler, karşılıklı güven esasına dayanmalı ve herhangi bir manipülasyona meydan 

vermemelidir. 

 

“Çok satanlar, çok dinlenenler” gibi listelerin hazırlanması, genellikle problemli 

olmaktadır. Bu listelerin altında mutlaka kaynak belirtilmeli ve mümkün olduğu ölçüde 

farklı kaynaklara dayandırılmalıdır. Ayrıca, bu listelerin nasıl hazırlandığı konusunda 

açıklayıcı bilgiler verilmeli ve okurlar aydınlatılmalıdır. 

 

2.1. Sergiler 
 

Resim, heykel, fotoğraf gibi alanlarda çalışan ve sergilerle eserlerini ortaya koyan 

sanatçıların her biri bu servislerin haber kaynağıdır. Ayrıca bu sanatçılar, sergileri 

hakkındaki ön haberlerle, röportajlarla, kültür-sanat servislerinin günlük haber akışı içinde 

yer alırlar. 

 

Sergi salonları da yıllık sergi programları ile haber kaynakları arasında yer alır.  

 

2.2. Müzayedeler 
 

Müzayedelerle ilgili haberler kültür-sanat sayfalarında giderek daha fazla yer 

almaktadır. Ancak eserlerin yüksek fiyatları nedeniyle müzayede haberleri medya 

organizasyonları tarafından vitrindeki haber malzemeleri arasında kullanılmaktadır. 

 

2.3. Kültür Merkezlerinin Etkinlikleri 
 

Büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerine, özel kuruluşlara, büyükelçilik ve 

konsolosluklara, üniversitelere bağlı olarak çalışan kültür merkezlerinin aylık programlar 

halinde hazırladıkları kültürel ve sanatsal etkinlikler, bu servislerin rutin haber gündeminde 

yer alır. Yabancı ülkelerin konsolosluklarına ait kültür merkezleri her ay düzenli olarak 

sergi, konferans, dia gösterisi, söyleşi, sinema ya da tiyatro gösterileri ile ülkelerinin kültürel 

ve sanatsal tanıtımlarını gerçekleştirirler. Aynı zamanda kültür-sanat sayfalarının 

vazgeçilmez haber kaynakları hâline gelirler. 

 

2.4. Sempozyum, Panel, Seminerler 
 

Kültür-sanat konularıyla ilgili seminer, sempozyum, panel, söyleşi, konferans, sergi 

gibi etkinlikleri düzenleyen kuruluşlar, bu servislerin temel haber kaynaklarını oluşturur. 

Örneğin; Türkiye Tarihi Türk Evlerini Koruma Derneği, Türk kültür mirasının mimariye 

yönelik bölümünün etkin gruplarındandır. Bu nedenle kültür-sanat servislerinin başlıca haber 

kaynaklarından biridir. Ayrıca kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle tanınan kimi kuruluşlar da 

dönemsel olarak düzenledikleri programlarla bu servislere haber malzemesi temin ederler. 

Bu kuruluşlar isimlerini duyurmak amacıyla kültür-sanat faaliyetlerine sponsor olurlarken 

kültür-sanat haberlerine de malzeme oluşturmaktadırlar. 
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2.5. Gösteriler 
 

2.5.1. Tiyatro 
 

Tiyatro gösterileri; özel tiyatrolar, devlet tiyatroları ve belediye tiyatrolarının sezonluk 

gösterileri, oyun düzenleri ve oyunların eleştiri yazıları ile kültür-sanat servislerinin haber 

akışı içinde yer alır. Ayrıca oyunların yıldızlaşan oyuncuları ile yönetmenleri de kültür-sanat 

sayfalarına konuk olabilirler.  

 

2.5.2. Sinema 
 

Türk sinemasında son yıllardaki gelişmelere paralel olarak kültür-sanat sayfalarına 

yansıyan “Türk Sineması” ile ilgili haberler de dikkat çekici oranda artmıştır. Amerikan 

filmleri de güçlü tanıtım faaliyetleri nedeniyle yoğun bir şekilde gazetelerin kültür-sanat 

sayfalarında, radyo ve televizyonlardaki kültür-sanat programlarında yer almaktadır. 

Hollywood yapımı bu filmler, oyuncuları, senaryoları, yönetmenleri ve hâsılat rakamları ile 

kültür-sanat sayfalarında sıklıkla kendilerinden söz ettirirler. 

 

 

 

 

32. İstanbul Film Festivali, 30 Mart-14 Nisan tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek  
 

Festivale ilişkin Martı İstanbul Hotel'de düzenlenen basın toplantısında, bu yılki 

festivalin programı ve etkinlikleri tanıtıldı. 

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, bu yılki tanıtım 

afişlerinde grafik sanatçısı ve İKSV Kurumsal Kimlik Danışmanı Bülent Erkmen'in 

tasarımlarının yer aldığını söyledi. 

 

Taner, festival afişinin Nuri Bilge Ceylan'ın "Uykusuz Gece" adlı fotoğrafı ve yönetmenin 

el yazısı ile Bülent Erkmen'in tasarımından oluştuğunu özel olarak hazırlanan bir video ile 

anlattı. 

 

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de kültür ve sanatın her zaman öncelikleri olan 
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alanlar arasında olduğunun altını çizerek, 32. İstanbul Film Festivali'nin ülkede kültür ve 

sanatın kurumsallaşmasında bir dönüm noktasını temsil ettiğini ifade etti. 

 

Festival'in Türkiye'de köklü bir sinema kültürünün gelişmesini sağladığına dikkati çeken 

Binbaşgil, sinemaseverleri dünya sinemasının en seçkin ve özgün filmleriyle buluşturan 

Festival'e 9. kez destek olmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi. 

 
32. İstanbul Film Festivali 
 

Toplantıda festival programı, İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan tarafından 

açıklandı. 

 

Festival, 29 Mart 2013 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 

Sarayı'ndaki açılış töreniyle başlayacak. 

 

Festival'in açılış filmi Pedro Almodovar'ın son filmi "I'm So Excited / Aklımı 

Oynatacağım" olurken, film festival boyunca izlenebilecek.  

 

Festivalde, sinemaseverlere 20'nin üzerinde bölümde 200'ü aşkın filmin yanı sıra usta 

sinemacıların katılacağı söyleşiler, atölye çalışmaları ve sinema dersleri sunulacak. 

 

Festival, bu yıl 2012 ve 2013'ün parlak filmlerinden unutulmaz sinema klasiklerine, usta 

yönetmenlerin başyapıtlarından, Berlin Film Festivali'nde prömiyeri yapılan filmlere, 

"Altın Lale" ve "Face" yarışmalarından, belgeseller ve çocuk filmlerine uzanan bir 

programla izleyiciyle buluşacak. 

 

Festival programında "Kadın Hikayeleri" gibi yeni bir bölümün yanı sıra uzun bir aranın 

ardından yeniden canlandırılan "Edebiyattan Beyazperdeye", Eylül'de başlayacak 13. 

İstanbul Bienali işbirliğiyle hazırlanan "Ben-Kentli Vatandaş Değil Miyim?" ve "Gerçek 

Mucizedir: Carlos Reygadas" gibi özel bölümler yer alacak.  

 

Festival kapsamında "Köprüde Buluşmalar" etkinliğinin de 8.'si düzenlenecek. 

 

Festivalin "Uluslararası Yarışma" bölümünde ise "Altın Lale" ödülü için sanat ve sanatçı 

temasını işleyen ya da bir edebiyat eserinden uyarlanan 12 film yarışacak. 

 

Festivalde yarışma jürisinin başkanlığını Avustralyalı film yönetmeni Peter Weir 

üstlenecek. 

 

Festival, 14 Nisan 2013 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek 

kapanış ve ödül töreni ile son bulacak.  
 

Festivalin Onur Ödülleri 
 

Festival'de, "Sinema Onur Ödülü" sinema oyuncuları Lale Belkıs ve Ahmet Mekin, 

görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı ve senarist Ayşe Şasa'ya, "Yaşam Boyu Başarı 

Ödülü" yönetmen Costa-Gavras'a, "Onur Ödülü" de Avustralyalı film yönetmeni Peter 

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/sinema/94/index.html
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Weir'e takdim edilecek. 

 

Ayrıca, Atıf Yılmaz'ın 1966 yılında çektiği, senaryosunu Ayşe Şasa'nın yazdığı "Ah Güzel 

İstanbul", Lale Belkıs'ın rol aldığı "Kalbimin Efendisi" ve Ahmet Mekin'in oynadığı "Bir 

Türk'e Gönül Verdim" filmleri de festival programında gösterilecek. 
 

 

 

2.5.3. Opera, Bale 
 

Opera, bale gösterilerinin yanı sıra klasik müzik, klasik Türk sanat müziği konserleri 

de kültür-sanat servislerinin habercilik anlayışı içinde sayfalarda yer bulur. 

 

2.6. Kitap Tanıtımları 
 

Kitap tanıtımları; kültür-sanat sayfalarının vazgeçilmez konularından biridir. Yeni 

çıkan kitaplar, yazarlarıyla söyleşiler yapılarak daha renkli ve zenginleştirilmiş haber 

malzemeleriyle kültür-sanat sayfalarında kullanılmaktadır. Özellikle kitap fuarlarının 

düzenlendiği dönemlerde bu tür haberler sıklıkla sayfalarda yer almaktadır. 

 

2.7. Festivaller 
 

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen festivaller, kültür-sanat 

muhabirlerinin en önemli haber kaynakları arasında yer almaktadır. Ülkemizde düzenlenen 

Antalya Altın Portakal Film Festivali, İstanbul Film Festivali kültür-sanat servislerinde geniş 

yer bulan festivallere örnek olarak gösterilebilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kültür-sanat etkinliklerini takip 

ediniz. 

 Gazetelerin yayınlarını takip ediniz. 

 Radyo ve televizyonların yayınları takip ediniz. 

 Kültür-sanat dergilerinin etkinliklerini takip 

ediniz. 

 İnternetten kültür-sanat etkinliklerini takip 

ediniz. 

 Haber kaynaklarının rutin 

toplantılarına katılınız. 

 Okulunuzda yapılan sosyal ve kültürel 

etkinliklerle ilgili toplantı tarihlerini öğrenerek 

katılınız. 

 Yakın çevrenizde düzenlenen sosyal ve kültürel 

etkinlikleri araştırarak etkinliklere katılınız. 

 Alanla ilgili özel haber 

araştırması yapınız. 

 İlginizi çeken konularla ilgili araştırmalar 

yapınız. 

 İnternetten yararlanınız. 

 Kaynak kitaplardan ve dergilerden yararlanınız. 

 Haber kaynaklarından bilgi, 

belge ve görsel malzeme 

toplayınız.  

 İlgi duyduğunuz konularla ilgili bilgi, belge ve 

görsel malzemeyi basın kuruluşlarının 

yayınlarından yararlanarak toplayabilirsiniz. 

 Haber kaynaklarına ulaşarak toplayabilirsiniz. 

 Basın bültenlerinden yararlanabilirsiniz. 

 Haberle ilgili bilgileri yetkili 

kişilerden doğrulatınız. 
 Konu ile ilgili doğru kişileri tercih ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kültür-sanat etkinliklerini takip edebildiniz mi?   

2. Haber kaynaklarının rutin toplantılarına katılabildiniz mi?   

3. Alanla ilgili özel haber araştırması yapabildiniz mi? 
  

4. Haber kaynaklarından bilgi, belge ve görsel malzeme 

toplayabildiniz mi?  

  

5. Haberle ilgili bilgileri yetkili kişilerden doğrulatabildiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kültür-sanat muhabiri, kişi ve kurumlarla ilişkilerinde dikkatli olmalıdır.  

 

2. (   ) Çok satanlar, çok dinlenenler gibi listeler hazırlanırken kaynak belirtilmez.  

 

3. (   ) Her çıkan kitap kültür-sanat servisinin haber kaynağıdır.  

 

4. (   ) Müzayede haberleri, medya organizasyonları rutin haber malzemeleri arasında yer 

almaktadır.  

 

5. (   ) Kültür-sanat sayfalarında Türk sinemasıyla ilgili haberler giderek azalmaktadır.  

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Kültür-sanat haberi yazabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Bir hafta boyunca yazılı basın kuruluşlarından seçmiş olduğunuz en az iki 

gazete veya dergiden kültür-sanat haberlerini takip ediniz. Gazete veya 

dergilerde yer alan kültür-sanat haberlerini diğer haberlerle karşılaştırınız. 

 

3. KÜLTÜR-SANAT HABERİ YAZIM 

TEKNİKLERİ 
 

3.1. Kültür-Sanat Haberi Yazım Teknikleri 
 

Kültür-sanat haberi yazım teknikleri, diğer servislerdeki tekniklere göre daha 

zengindir. Örneğin, bir trafik kazası haberini çok farklı şekillerde vermek mümkün değildir, 

ancak kültür-sanat haberlerinde düz haber dışında, röportaj yapılabilir veya haber 

hikâyeleştirilerek (feature) anlatılabilir.  

 

Kültür-sanat haberlerinde genelde düz piramit tekniği kullanılır. Yorumlarla, bilgi 

vermeyle, izlenim aktarmayla olaya farklı açılımlar getirilebilir. 

 

Kültür-sanat haberlerinin dilinin, diğer servislere de örnek olması gerekir. Bu nedenle 

kültür-sanat muhabirlerinin dil kurallarına titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır. Dile 

ilişkin duyarlılık, başta yazarlar olmak üzere kültür-sanat dünyasına mensup diğer insanlarla 

yapılan söyleşilerde de gösterilmelidir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir kültür-sanat etkinliğiyle ilgili bilgi, belge ve görsel malzeme toplayarak, aşağıdaki 

uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Haber bilgilerini öncelik ve öneme göre 

sıralayınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönerek öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 

 Haber girişi yazınız. 

 Bilgilerinizi tekrar gözden geçiriniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Haber girişinizin ilgi çekici ve haberi 

kapsayan şekilde olması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Haberin gövdesini yazınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Haberinizi destekler nitelikteki bilgileri 

tekrar gözden geçiriniz. 

 Habere başlık yazınız. 
 Haberinizi kapsayan ilgi çekici bir başlık 

yazınız. 

 Haberi şekil ve içerik açısından kontrol 

ederek gerekli düzeltmeleri yapınız. 

 Haberinizi dikkatli bir şekilde okuyunuz. 

 Haberinizdeki yazım yanlışlarını 

düzeltiniz. 

 Haberinizdeki mantık hatalarını 

düzeltiniz. 

 Haberinizdeki anlatım bozukluklarını 

 düzeltiniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Haber bilgilerini öncelik ve öneme göre sıralayabildiniz mi?   

2. Haber girişi yazabildiniz mi?   

3. Haberin gövdesini yazabildiniz mi?   

4. Habere başlık yazabildiniz mi?   

5. Haberi şekil ve içerik açısından kontrol ederek gerekli 

düzeltmeleri yapabildiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak 

ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Kültür-sanat haberlerinde diğer servislere de örnek olması bakımından 

…………….….. kurallarına titizlikle uymak gerekir. 

2. Kültür-sanat haberlerinde genelde…………………tekniği  kullanılır.  

3. Kültür-sanat haberleri gazetelerin çoğu zaman ………………………yer alır. 

4. Sergiler, müzeler, konserler ……………………….muhabirinin haber kaynağıdır. 

5. Kültür-sanat haberi hikâyeleştirilerek de (feature) anlatılabilir. Bu durumda haberi 

yazanın …………………. büyük önem taşır. 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Kültür-sanat muhabiri kültür-sanatın her alanına dair …………………sahibi 

olmalıdır.  

 

2. ……………………….. edebiyat, tiyatro, müzik gibi sanatın tüm dallarını kapsayan 

geniş bir yelpazede güncel haber hazırlar.  

 

3. ……………..………… kültürel ve bilimsel gelişmelerin anında yayılmasına olanak 

sağlamıştır 

 

4. Kültür-sanat muhabiri kişi ve kurumlarla ilişkilerinde …….....…………. olmalıdır.  

 

5. Kültür-sanat haberi oluştururken haber değeri taşıyan….….……………olayı 

bulunmalıdır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Kültür-sanat haberleri editörünün görevlerinden biri de gazetede kendi servisine 

ayrılan sayfa ya da sayfaların mizanpajdan sonraki son kontrolünü yapmaktır. 

 

7. (   ) Kültür-sanat haberlerinde genelde ters piramit tekniği kullanılır. 

 

8. (   ) Kültür-sanat haberleri gazetelerin çoğu zaman son sayfalarında yer alır. 

 

9. (   ) Sergiler, müzeler, konserler kültür-sanat muhabirinin haber kaynağıdır. 

 

10. (   ) Kültür birbirine uyan ve birbirini tamamlayan parçalardan meydana gelir. 

 

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. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 dil 

2 düz piramit 

3 hafta sonu eklerinde 

4 kültür-sanat 

5 yaratıcılığı 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 genel bilgi 

2 kültür-sanat servisleri 

3 iletişimin hızlı yapılabilmesi 

4 dikkatli 

5 Kültür-sanat 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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