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AÇIKLAMALAR 
ALAN Grafik ve Fotoğraf 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Sosyal ve Kültür Sanat Gündemi 

MODÜLÜN TANIMI 
Kültür sanat gündemini takip etme ile ilgili bilgilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Kültür sanat gündemini takip etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Kültür sanat gündemini takip edebileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Sosyal gündemi takip edebileceksiniz. 
2. Kültür sanat gündemini takip edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Grafik atölye ve laboratuvarları, sınıf, işletme, 

kütüphane, sanatsal ortamlar, ev, bilgi teknolojileri ortamı 

vb. 
Donanım: Kitle iletişim araçları, bilgisayar, projeksiyon, 

internet bağlantısı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru yanlış soruları, boşluk doldurma, eşleştirme 

vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 

ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

  

Günümüzde kitle iletişim araçları baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve 

yaygınlaşmaktadır. Kitle iletişim araçlarından yaşadığımız dünya ile ilgili her türlü habere 

çok kolay ulaşabilmekteyiz. Sosyal bir varlık olarak da çevremizde yaşananlara duyarsız 

kalmayıp gündemi takip etmemiz ve fikir sahibi olmamız yaşadığımız dünyaya ayak 

uydurmamızı kolaylaştıracaktır. Alanınız gereği kültür sanat gündemini takip etmeniz ve 

alanınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmanız mesleki anlamda sizi ilerletecektir. 

 

Bu modülle sosyal ve kültür sanat gündemini takip etmeyi öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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3 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Sosyal gündemi takip edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Seçtiğiniz gazete ve dergilerde yer alan sosyal gündemle ilgili haber ve 

fotoğrafları inceleyiniz. 

 Televizyon ve radyolarda yer alan sosyal gündemle ilgili haberleri, görüntüleri 

inceleyiniz. 

 İnternette yayın yapan haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan sosyal 

gündemle ilgili yazı ve fotoğrafları inceleyiniz.  

 

1. SOSYAL GÜNDEM 
 

Toplum içinde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belirli olan, birden fazla 

kişiyi ilgilendiren bir oluşumu ve değişimi sosyal olay olarak nitelendirebiliriz. Sosyal 

olaylar, çok sayıda kişiyi ilgilendirdiği için kitle iletişim araçları aracılığıyla topluma 

duyurulur.  

 

1.1. Kitle İletişim Araçları 
 

Kitle iletişim araçları, haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere eğitmek ve 

eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine aralıklı ya da sürekli olarak 

ulaşan araçlardır. 

 

Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi 

sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı, 

düşünce ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir.  

 

Şekil 1.1: Kitle iletişim araçları 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1. Basılı Yayın Organları 

 

Şekil 1.2: Gazeteler 

Genel olarak basın yayın deyince aklımıza öncelikle gazete ve dergiler gelir ancak 

geniş anlamda basın, belirli zamanlarda basılıp her çeşit haber ve fikri topluma ulaştıran tüm 

yayın ürünlerini ifade etmektedir. Genellikle günlük basın ürünlerine gazete; haftalık, on beş 

günlük ve aylık basın ürünlerine de dergi denilmektedir. 

 

Şekil 1.3: Basılı kitle iletişim araçlarından dergiler 

  

http://topmagazines.files.wordpress.com/2011/07/magazine-subscriptions.jpg
http://www.teknolog.com/wp-content/uploads/2011/10/Dergiler2.jpg
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1.1.2. Görsel-İşitsel Yayın Organları 
 

Radyo ve televizyon kitle iletişiminde hedef kitle ile kurulacak iletişimi kolaylaştırıcı 

nitelik taşıyan görsel-işitsel araçlardır. Görsel-işitsel kitle iletişim araçlarının en etkini kabul 

edilen radyo ve televizyon, kamuoyu oluşturmadaki önemli rolü yüzünden çok büyük önem 

taşır. Yaygın yayın araçları olan radyo ve televizyonun haber verme, bilgilendirme, eğitme, 

tanıtma ve eğlendirme gibi birçok işlevi vardır. Bu işlevlerini yerine getirirken aynı zamanda 

toplumu da yönlendirir. 

 

Şekil 1.4: Görsel-İşitsel yayın organları TV ve radyo 

1.1.3. Dijital Yayın Organları 

 
Sosyal medya araçlarının kullanımı günden güne artmakta, yaşantımızda daha çok yer 

kaplamaktadır. Özellikle mobil telefonların sunduğu birçok imkânla birlikte birçoğumuz, 

hayatımızın önemli bir bölümünü farklı sosyal ağ ve paylaşım siteleri üzerinden dünya ile 

paylaşmaktayız.  

 

Şekil 1.5: Sosyal medya 
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Genel olarak sanal ortamda yapılan müzik, resim, video, yazı gibi medya ögelerinin 

oluşturduğu değerler toplamına dijital medya denilmektedir. Günümüzde internet üzerinden 

yapılan medya yayıncılığını tanımlamakta da dijital medya kavramı kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1.6: Dijital medya sayesinde dünya bir ‘tık’ ötemizde 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sosyal gündemle ilgili yayınları takip ederek seçtiğiniz bir haberi araştırıp sunumunu 

hazırlayınız. 

Sunumlarınızı hazırlarken bilgisayarda sunum hazırlama, pano hazırlama vb. gibi 

farklı sunum tekniklerini kullanabilirsiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Kitle iletişim araçlarında yer alan sosyal 

haberleri/olayları takip ediniz. 

 

 

 Gündemi çeşitli kitle iletişim 

araçlarından (gazete, dergi, radyo, 

televizyon, internet vb.) takip 

edebilirsiniz. 

 Gündemde olan bir olayı seçiniz ve ayrıntılı 

olarak inceleyiniz. 

 Seçeceğiniz haberin/olayın toplumun 

önemli bir kesimini ilgilendirmesine 

dikkat ediniz. 

 Seçtiğiniz olayla ilgili haberleri en az üç 

farklı gazete veya televizyondan inceleyerek 

aradaki farkları tespit ediniz. 

 

 Gazete ve televizyonlar ya da diğer 

kitle iletişim araçları haberleri yayın 

politikalarına ve yayın türüne göre 

verir. Bu nedenle farklı yayın 

organlarını karşılaştırırken buna 

dikkat ediniz. 

 Haber/olay hakkındaki görüşlerinizi yazarak 

rapor hâline getiriniz. 

 Seçtiğiniz olay/haberle ilgili 

görüşlerinizi yazarken olayın 

bütününü ve sosyal niteliğini 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Raporunuzu haber/olayla ilgili görsellerle 

zenginleştirerek dijital ortamda 

sunabileceğiniz bir sunum hazırlayınız. 

 

 Görselleri seçerken farklı yayın 

organlarından örnekler kullanmaya 

dikkat ediniz.  

 Sunumunuz çok uzun olmamalıdır. 

Çarpıcı ve dikkat çekici olmasına 

özen gösteriniz. 

 Hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınıza 

sununuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

  
1. ………….  olaylar, çok sayıda kişiyi ilgilendirdiği için kitle iletişim araçları 

aracılığıyla topluma duyurulur. 

2. Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi 

sağlayan araçlara …………. iletişim araçları denilmektedir. 

3. Genel olarak sanal ortamda yapılan müzik, resim, video, yazı gibi medya ögelerinin 

oluşturduğu değerler toplamına ………….. medya denilmektedir. 

4. Kitle iletişim araçlarının amacı, düşünce ve haberleri çok kısa zamanda 

……………… ulaştırabilmektir. 

5. Görsel-işitsel kitle iletişim araçlarının en etkini kabul edilen …………………….. 

kamuoyu oluşturmadaki önemli rolü yüzünden çok 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 “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 

Sosyal gündemle ilgili yayınları takip ederek, seçtiğiniz bir haberi araştırıp sunumunu 

hazırlayınız. 

 

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. Yayın organlarında yer alan sosyal haberleri/olayları takip ettiniz mi?   
2. Gündemdeki önemli bir haberi/olayı seçerek detaylarıyla incelediniz 

mi? 
  

3. Haber/olay hakkındaki farklı görüşleri incelediniz mi?   

4. Haber/olay hakkındaki izlenimlerinizi rapor olarak yazdınız mı?   
5. Raporunuzu görsellerle zenginleştirerek sunuma hazır hâle getirdiniz 

mi? 
  

6. Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında arkadaşlarınıza sundunuz mu?   
 

 

 

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 
 
 

 

Kültür sanat gündemini takip edebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Çevrenizde hangi tür kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiğini araştırınız. 

 Yaşadığınız bölgedeki kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği mekânları 

araştırınız. 

 

2. KÜLTÜR SANAT GÜNDEMİ 
 

Kültür, bir topluluğun millet olarak kabul edilebilmesinin en önemli koşullarından 

biridir. Millet olarak zengin kültürümüzle dünya ülkeleri arasında hak ettiğimiz noktada yer 

alabilmek için sosyal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalı, bu tür etkinliklerin sayısının ve 

türünün artırılması için çaba göstermeliyiz. 
 

Gazeteler, bu noktada bu etkinlikleri desteklemek ve duyurmak amacıyla sayfa 

içeriklerinde kültür ve sanat sayfaları oluşturdukları gibi kültür ve sanat ekleri de 

vermektedir. 
 

Kültür ve sanat içerikli dergiler de yayımlanmaktadır. Televizyonlarda ise çeşitli 

kültür sanat programları yer almaktadır. Dijital medya da içeriklerinde kültür sanat 

etkinliklerine yer vermektedir.  
 

2.1. Sanat Etkinlikleri 
 

İnsanın en önemli özelliği, düşünen ve toplumsal bir varlık olmasıdır. Bir insan 

kafasındaki düşünceyi açıklamadığı ve uygulamadığı sürece diğer insanlar bundan 

yararlanamaz. Bunu açıklamanın ve uygulamanın en önemli yollarından biri sanattır. Sanat 

aracılığıyla insanlar arasında iletişim sağlanır.  Bu, sosyal yaşamın bir gereğidir. Sanat ve 

sanat eserleri sayesinde geçmiş, günümüz ve gelecek arasında iletişim kurarız.  
 

Sanat etkinlikleri evrensel bir yaklaşımla birbirlerinden kilometrelerce uzakta yaşayan 

insanlar arasında bir iletişim kurarak insanların bilgi ve görgülerinin gelişmesine yardımcı 

olmaktadır.  
 

Kültür sanat etkinliklerini kitle iletişim araçlarında aldığı yere göre şöyle 

gruplandırabiliriz: 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Görsel ve işitsel sanatlar (Sahne sanatları) 
 

Uzman ya da amatör sanatçılar tarafından uygulanan, uzun hazırlıklar sonucu belirli 

bir düzene ve koreografiye göre tamamlanan ve sahnede sergilenen sanatlardır (tiyatro, 

opera, bale, dans vb.).  
 

 Tiyatro 
 

Tiyatro; bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde oyuncuların söz ve hareketleriyle 

canlandırması sanatıdır. 
 

Ülkemizde devlet tiyatroları, şehir tiyatroları ve özel tiyatrolar bulunmaktadır. 

Tiyatrolar yıl boyunca sergileyecekleri oyunlarla ilgili programları çeşitli araçlarla 

kamuoyuna iletir (kitle iletişim araçları, afişler, panolar vb.). 

 

Fotoğraf 2.1: Dostlar Tiyatrosu'nun “Ben Bertolt Brecht” adlı oyunundan 

 Opera 
 

Opera, genellikle tarihî veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan 

müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. Klasik Batı müziği geleneğinin önemli bir 

parçası olan opera, bir tiyatro eserinde bulunan birçok unsurun yanı sıra müzikal form veya 

dansın da içselleştirildiği bir yapı bütünlüğüne sahiptir. 

 

Fotoğraf 2.2: Bir opera gösterisi 

http://sanat.milliyet.com.tr/yilin-tiyatro-oyunu-anadolu-turnesinde-/sahnesanatlari/haberdetay/04.04.2012/1523866/default.htm
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 Bale 
 

Belli figürlere, adım atışlara dayalı danslı ve müzikli gösteri türüdür. Bale, dansı, 

mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarını ileri standartta birleştirerek kullanan bir tiyatro 

gösterisi olarak tanımlanabilir.  

 

Fotoğraf 2.3: Balerin                                Fotoğraf 2.4: Balet 

 

 Dans 
 

Tüm vücudun bir müzik ritmi eşliğinde estetikle birlikte çalıştırılabildiği bir gelenek, 

sanat, bir tedavi şekli veya sadece bir ifade şekli olarak ifade edilebilir. 

 

Fotoğraf 2.5: Anadolu Ateşi Dans Topluluğu 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Ballet-dancer_01.jpg
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 Sinema 
 

Sinema filmleri, tüm kitle iletişim araçları tarafından çok sık haber konusu olarak 

seçilmektedir. Özellikle gösterime yeni girecek olan filmler, oyuncular, izleyen sayısı (gişe) 

ve film eleştirileri çok sık haber konusu olmaktadır. Gazeteler ve televizyon kuruluşlarının 

yayınları arasında filmlerin gösterim yerleri ve saatleri detaylı bir şekilde verilmektedir. 

 

Şekil 2.1: Sinema filmi 

 İşitsel sanatlar 
 

 Müzik 
 

Müzik, en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış hâlidir. Başka bir deyiş 

ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir 

formdur. Biçim ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için 

dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir.  

 

Fotoğraf 2.6: Fetih CSO Konseri 
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 Edebiyat 

Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola 

girer. Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. gibi. 

 

 Görsel Sanatlar 

 

Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler çıkaran sanatlardır. Seramik, resim, heykel, 

grafik, tasarım, fotoğrafçılık ve mimarlık bu sanatlara örnek olarak verilebilir.  

 

 Seramik 
 

Organik olmayan (inorganik) malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli 

yöntemlerle şekil verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak sıcaklık ile pişirilerek 

sertleştirilip dayanıklılık kazandırılmasıdır. 

 

Fotoğraf 2.7: Seramik 

 Resim 
 

Herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle hatta günümüzde kavramsal bir boyutta 

ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir. 

 

Resim 2.1: Türkan Kurt’un yağlı boya resim çalışması 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seramik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Heykel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tasar%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Foto%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mimarl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seramik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCzey
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87izgi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Renk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavram
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boyut
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 Heykel  
 

Sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel temelde 

mekânın kapsanması, kavranması ve mekân ile ilişki kurulması ile ilgilenir. 

 

Fotoğraf 2.8: Michelangelo’nun “Pieta” adlı eseri 

 Grafik tasarım 
 

Bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için 

metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde iki boyutlu veya üç boyutlu 

olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, 

animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir 

şekilde uygulanabilir. 

 

 Fotoğraf 

 

Kültür sanat etkinliklerinin önemli bir alanı da fotoğraftır. Daha çok sergi ve sunumlar 

şeklinde gerçekleştirilir. 

 

Fotoğraf 2.9: Burcu Göknar’ın “Gece Vardiyası” adlı eseri 
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 Mimari 

 

Binaları ve diğer fiziki yapıları (okul, gökdelen vb.) tasarlama ve kurma sanatı ve 

bilimidir.  

 

Fotoğraf 2.10: Bir mimari tasarım örneği  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kültür sanat gündemiyle ilgili yayınları takip ederek bir kültür sanat etkinliğine 

katılıp, katıldığınız bu etkinlikle ilgili sunum hazırlayınız (Yaşadığınız şehirde tiyatro, opera, 

sergi, bale gibi kültür sanat etkinlikleri kısıtlıysa öğretmeninizle görüşerek kitap okumak, 

sinemaya gitmek, internetten sanal sergi izlemek vb. gibi daha kolay ulaşılabilir etkinliklerle 

ilgili faaliyet de yapabilirsiniz.). 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Yayın organlarında yer alan kültür sanat 

haberlerini takip ediniz. 

 

 Gündemi çeşitli kitle iletişim 

araçlarından (Gazete, dergi, radyo, 

televizyon, internet vb.) takip 

edebilirsiniz. 

 Gündemdeki kültür sanat etkinliklerinden 

birini seçiniz. 

 Seçeceğiniz etkinliğin yaşadığınız yerde 

de gerçekleştirilen bir etkinlik olmasına 

dikkat ediniz.  

 Katılacağınız etkinliğin sizin için 

eğlenceli olmasına dikkat ediniz. 

 Arkadaşlarınızla birlikte bir etkinliğe 

katılarak etkinlik sonrası düşüncelerinizi 

paylaşabilirsiniz.  

 Etkinliğin konusunu araştırınız.  

 Etkinliğin kültür/sanat adamının 

biyografisini araştırınız. 
 

 Etkinliğin yaratıcısının varsa diğer 

etkinlikleriyle ilgili bilgi toplayınız. 
 

 Etkinliğe izleyici olarak katılınız.

 

 Katıldığınız etkinlikle ilgili fotoğraf 

çekebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Etkinlik hakkındaki izlenimlerini yazarak 

rapor hâline getiriniz. 

 

 

 Raporu görsellerle zenginleştirerek 

sunuma hazır hâle getiriniz. 

 

 Sunumunuzun çok uzun olmamasına, 

çarpıcı ve dikkat çekici olmasına özen 

gösteriniz. 

 Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında 

arkadaşlarınıza sununuz. 
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UYGULAMA ÖRNEĞİ 
 
Sunumlarınızı hazırlarken bilgisayarda sunum hazırlama, pano hazırlama vb. gibi farklı 

sunum tekniklerini kullanabilirsiniz. Aşağıda bilgisayar programında hazırlanmış bir sunum 

örneği verilmiştir. Aşağıdaki örneği inceleyeniz. Sunumlarınızı hazırlarken bu örnekten 

yararlanabilirsiniz. 

 
 

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

Adı/Soyadı :

Numara :

Sınıf :

Öğretmen :

Etkinlik : DEÜ Devlet Konservatuarı 

Akademik Senfoni Orkestrası 

Yeni Yıl Konseri

    
                             Slayt 1                                                                    Slayt 2 

 
 

İÇİNDEKİLER

Konser İçeriği

Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN’ün (Rektör)  Konser 
Açılış Konuşması

Tulio Gagliardo VARAS (Orkestra Şefi) -
Fotoğraf/Biyografi

Aegean Brass (Solist) - Fotoğraf/Biyografi

Kerim GÜRERK - Fotoğraf/Biyografi/Röportaj

Konserden Fotoğraflar

Konser Sonrası Fotoğraflar

Rapor

Kaynakça

  

DEÜ AKADEMİK SENFONİ 

ORKESTRASI 

YENİ YIL KONSERİ

 
                             Slayt 3                                                                    Slayt 4 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Akademik Senfoni Orkestrası, 28 Aralık 2011 Çarşamba
akşamı saat 20.00’de, Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde yeni yıl konseri verdi.

İzmir Opera ve Balesi Sanat Direktörü Tulio Gagliardo
Varas’ın yönettiği orkestranın solistliğini İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası, Opera ve Balesi ve Devlet
Konservatuarı öğretim üyelerinden oluşan Aegean
Brass (Ege Brass - Bakır Çalgılar Beşlisi) yaptı.

İÇERİK

 
                            Slayt 5                                                                    Slayt 6 
 
 

KONSER AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Sanatseverler,

Yeni yıla girmenin heyecanı ile çarpan kalbimizin ritmi, bu

gece Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası’ndan

yükselen seslerle birleşip, müziğin büyüsü ve evrenselliğiyle

2012’ye umut çağrısı yapacak adeta. Barok’tan Jazz’a uzanan

geniş bir repertuvarla keyifle karşılayacağız yeni yılı!

Yaşamımızın her alanında sevginin egemen olduğu, barışçıl

bir dünyada insani değerlerin yükseldiği, mutlu, sağlıklı ve her

şeyden önce adaletli bir dünya temennisi ile güzel bir yıl dilerim.

Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN

DEÜ Rektörü

      

Tulio Gagliardo VARAS
(Orkestra Şefi)

 
                             Slayt 7                                                                    Slayt 8 

 
 

           

Biyografi

Tulio Gagliardo VARAS, 1965 yılında Buenos Aires'de

(Arjantin) doğdu. Ünlü şarkıcı Vilma Varas'ın oğludur. Ulusal

Konservatuar ve Cuyo Üniversitesi'nde okudu. 20 yıl yaşadığı

memleketindeki yoğun müzikal aktiviteleri sonrasında İspanya'ya

gitti. 1990 yılından bu yana İspanya'da başlıcaları Oviedo, Bilbao

Arriaga ile Campoamor'da olmak üzere bir çok opera ve

festivalden davetler aldı. Yönettiği 2200'den fazla performans, 20

opera ve 40 operetin birçoğu TV E tarafından yayınladı. Yönettiği

orkestralar arasında Başbakanlık Filarmoni Orkestrası (Kore),

Sofia (Bulgaristan), Veneta (İtalya), Cumhurbaşkanlık Senfoni

Orkestrası, Ankara Devlet Senfoni (Türkiye), Pesaro (İtalya),

Ankara Devlet Opera Orkestrası (Türkiye) vardır. 2006 yılında

İzmir’e gelen Varas, 2007 yılının nisan ayından bu yana İzmir

Devlet Opera ve Balesi’nin orkestra şefliği ve Genel Müzik

Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

 
                             Slayt 9                                                                    Slayt 10 
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AEGEAN BRASS
(Solist)

   

 
                             Slayt 11                                                                    Slayt 12 

 
 

Tolga BİLGİN - Trompet

Bahtiyar MATNİYAZOV - Trompet

Kerim GÜRERK - Korno

Baki ONUR - Trombon

Kenan GÖKKAYA - Tuba

Bora PEYNİRCİ - Bateri

İzmir’in en köklü sanat kurumları olan Devlet Konservatuarı,

Devlet Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Balesi

sanatçılarının oluşturduğu bir gruptur. Aegean Brass

konserlerinde; Barok’tan günümüze kadar gelen müzik türlerinin

yanı sıra, Latin, Jazz ve Etnik müziklere de yer vermektedir.

       

Kerim GÜRERK
(Röportaj)

 
                             Slayt 13                                                                    Slayt 14 
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1964 yılında Ankara'da doğdu. İzmir Devlet

Konservatuvarı'nda Hans Joachim Nicolai ile başladığı korno

eğitimini Stuttgart Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu'nda

Hermann Baumann ve Mahir Çakar ile sürdürerek yüksek

lisans programını tamamladı.

Yurda döndükten sonra 17 yıl İzmir Devlet Senfoni

Orkestrası'nda çalıştı. 2004 yılında orkestradaki görevinden

ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet

Konservatuvarına geçti. 2005 yılında Concerto Barocco'yu

kurdu. 2005 yılında Doçent ünvanı aldı ve halen D.E.Ü Devlet

Konservatuvarı'nda Korno ve Oda Müziği öğretmenliği

yapmaktadır.

Concerto Barocco ve Ege Brass ile yaptığı konserlerin yanı

sıra yurtiçi ve yurtdışında konserler vermektedir.

Biyografi

 
                             Slayt 15                                                                    Slayt 16 

 
 

Kaç yılında doğdunuz ve kaç yaşında müziğe başladınız?

2 Nisan 1964 yılında İzmir’de doğdum. 11 yaşında müziğe 

başladım.

Müzik eğitiminize nerede başladınız?

Almanya-Stuttgart Devlet Müzik Yüksek Okulu’nda başladım.

Müzik eğitiminizde ailenizin rolü ne oldu?

En büyük destekçim kendisi de çok iyi bir çello sanatçısı olan 

babamdı.

Mesleğinizi nerede sürdürüyorsunuz?

9 Eylül Üniversitesin de öğretim üyesiyim.

Müziğin ve mesleğinizin sizin için önemi nedir?

Müziğin hayatım da ki yeri çok ayrı ve mesleğimi severek 

yapıyorum. Yetiştirdiğim öğrenciler konserlerde benimle birlikte 

görev alıyor.Bu gurur verici bir şey.

Ropörtaj

          

KONSERDEN FOTOĞRAFLAR

 
                             Slayt 17                                                                    Slayt 18 

 
 

        
                             Slayt 19                                                                    Slayt 20 
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                             Slayt 21                                                                    Slayt 22 

 
 

    
                             Slayt 23                                                                    Slayt 24 

 
 

          

KONSER SONRASI 
FOTOĞRAFLAR

 
                             Slayt 25                                                                    Slayt 26 
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                             Slayt 27                                                                    Slayt 28 

 
 

          
                             Slayt 29                                                                    Slayt 30 

 
 
    

RAPOR

Bu etkinliği seçmemin nedeni klasik müziğin

yaşıtlarım arasında ilgi görmediğini düşünmem. Bir

çoğumuz sıkıcı buluyor olsak da ben konseri keyif

alarak izledim. Sanatçıların çoğu Dokuz Eylül

Üniversitesi’nde öğrenciydi. Bu nedenle tanışma

fırsatım oldu. İşlerini çok keyifle yaptıklarını gördüm.

Konser sonrası kulise gittim. Projem olduğunu

söylediğimde az zamanları olmasına rağmen çok

yardımcı oldular. Bu beni çok mutlu etti. Bir daha ki

konserlerini sabırsızlıkla bekliyorum, herkese tavsiye

ederim.

     

KAYNAKÇA

 http://www.aassm.org.tr/Etkinlik_Bilgi/Aegean%

20Brass/133 (26.12.2011/16.00)

 http://kerimgurerk.com/biyografi.html 

(26.12.2011/13.44)

 http://www.tuliogagliardo.com/biografiatu.html 

(26.12.2011/13.55)

 
                             Slayt 31                                                                    Slayt 32 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kültür, bir topluluğun millet olarak kabul edilebilmesinin en önemli koşullarından 

biridir. 

2.  (   ) Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımı olan sosyal ve kültürel etkinlikler 

çoğunlukla tüm medya kuruluşları tarafından haber konusu olarak seçilmektedir. 

3. (   ) Sanat etkinlikleri evrensel bir yaklaşımla, birbirlerinden kilometrelerce uzakta 

yaşayan insanlar arasında bir iletişim kurarak insanların bilgi ve görgülerinin 

gelişmesine yardımcı olmaktadır.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

  
 

4. Bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle 

canlandırma sanatına ………….. denir.   

5. …………..  genellikle tarihî veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan 

müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. 

6. Bale dansı, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirerek 

kullanan bir ………….. gösterisi olarak tanımlanabilir. 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 
Kültür sanat gündemi ile ilgili yayınları takip ederek, bir kültür sanat etkinliğine 

katılıp katıldığınız bu etkinlikle ilgili sunum hazırlayınız (Yaşadığınız şehirde tiyatro, opera, 

sergi, bale gibi kültür sanat etkinlikleri kısıtlıysa öğretmeninizle görüşerek, kitap okumak, 

sinemaya gitmek, internetten sanal sergi izlemek vb. gibi daha kolay ulaşılabilir etkinlikler 

ile ilgili faaliyet de yapabilirsiniz.). 

 

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. Yayın organlarında yer alan kültür sanat haberlerini takip ettiniz mi?   

2. Gündemdeki kültür sanat etkinliklerinden birini seçtiniz mi?   

3. Etkinliğin konusunu araştırdınız mı?   

4. Etkinliğin kültür/sanat kişisinin biyografisini araştırdınız mı?   
5. Etkinliğin yaratıcısının varsa diğer etkinlikleriyle ilgili bilgi topladınız 

mı? 
  

6. Etkinliğe izleyici olarak katıldınız mı?   

7. Etkinlik hakkındaki izlenimlerinizi yazarak rapor hâline getirdiniz mi?   
8. Raporunuzu görsellerle zenginleştirerek sunuma hazır hâle getirdiniz 

mi? 
  

9. Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında arkadaşlarınıza sundunuz mu?   

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Sosyal olaylar, çok sayıda kişiyi ilgilendirdiği için kitle iletişim araçları 

aracılığıyla topluma duyurulur. 

2. (  ) Genel olarak sanal ortamda yapılan müzik, resim, video, yazı gibi medya 

ögelerinin oluşturduğu değerler toplamına dijital medya denilmektedir. 

3. (   ) Çeşitli olguların belirli bir yer ve zaman içerisinde gerçekleşmesi sürecine iletişim  

denir. 

4. (   ) Grafik tasarım, bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi 

görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki 

boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. 

5. (   ) Sinema filmleri, tüm kitle iletişim araçları tarafından çok sık haber konusu olarak 

seçilmektedir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara ………………. denir. 

7. …………… tüm vücudun bir müzik ritmi eşliğinde estetikle birlikte çalıştırılabildiği 

bir gelenek, sanat, bir tedavi şekli veya sadece bir ifade şekli olarak ifade edilebilir. 

8. Genellikle günlük basın ürünlerine ……………..; haftalık, on beş günlük ve aylık 

basın ürünlerine de dergi denilmektedir  

9. Günümüzde internet üzerinden yapılan medya yayıncılığını tanımlamakta da 

…………………. kavramı kullanılmaktadır. 

10. ………, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi 

sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. 

 

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 Sosyal 
2 Kitle 
3 Sosyal 
4 Geniş kitlelere 
5 Radyo ve televizyon 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 Doğru 
4 Tiyatro 
5 Opera 
6 Tiyatro 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 Yanlış 
4 Doğru 
5 Doğru 
6 Heykel 
7 Dans 
8 Gazete 
9 Dijital medya 
10 Gazete 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 ASLAN Kemal, Haberim Var, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2003. 

 IŞIK Metin, İletişimden Kitle İletişime, Mikro Yayınları, Konya, 2000. 

 YÜKSEL Erkan, Halil İbrahim GÜRCAN, Haber Toplama ve Yazma, Tablet 

Kitabevi, Konya, 2005. 

 http://kerimgurerk.com/biyografi.html (16.05.2013/13.44) 

 http://www.tuliogagliardo.com/biografiatu.html (16.05.2013/13.55) 

 http://www.caddedansatolyesi.com/wpcontent/uploads/2010/09/moderndans.jpg 

(20.06.2012/12.30) 

 http://www.marmarisfestival.com/tr/images/stories/anadoluatesi.jpg 

(23.06.2012/16.00) 

 http://www.ahmetnuray.com/kucuk_resimler/resimler/plastik-sanatlar-resim-

galerisi-%C3%BCnl%C3%BC-ressamlarinin.jpg (25.06.2012/22.00) 

 http://www.mimaristil.com/mimaride-sinirlar-kalkiyor.html/modern-mimari-2 

(14.05.2013/15.28) 

KAYNAKÇA 


