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AÇIKLAMALAR 
KOD 321GM0032 

ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Sayfa Sekreterliği 

MODÜLÜN ADI Gazete Sayfası Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 
Gazetecilikte gazete sayfası hazırlama ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

YETERLİK Gazete sayfası hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç  

 Gerekli ortam sağlandığında size verilen materyalleri 

kullanarak örneğe uygun gazete sayfası 

düzenleyebilecektir. 

Amaçlar  

1.Örneğe uygun gazete sayfası ayarlarını 

yapabileceksiniz. 

2.Materyalleri sayfaya yerleştirebilecektir. 

3.Sayfanın prova çıkışını alarak kontrol edip gerekli 

düzeltmeleri yapabilecektir. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı, sayfa sekreterliği 

atölyesi, işletme vb. 

Donanım: Bilgisayar laboratuvarında, PC ya da Mac 

bilgisayarlarda sayfa düzenleme programı ile uygulama 

yapılmalıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bu modül içerisinde her öğrenme faaliyetinden sonra 

çoktan seçmeli sorular ve uygulamalı sorularla kendi 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. 

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından yapılan 

uygulamalı sınavla, kazandığınız bilgi ve beceriler 

değerlendirilecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Gazeteler günlük haber alma ihtiyacının giderilmesi açısından hayatımızda önemli bir 

yere sahiptir. Her ne kadar görsel ve işitsel iletişim araçları teknolojik açıdan takip edilemez 

bir hızla ilerlese de yazılı basın da bu teknolojiden kendi payına düşeni alarak yerini 

korumak adına elinden geleni yapmaktadır. Gazeteler gerek sayfa tasarımı olarak gerekse 

içerik olarak okur kitlesini memnun etmeyi öncelikli hedefleri olarak belirlemiş ve 

çalışmalarını bu yönde sürdürmüşlerdir. 

Bu modülde sizlere ülkemizden ve dünyadan mizanpaj örnekleri sunulmakta, 

mizanpajın gelişim aşamaları ve örnekleri aktarılmakta, gazete sayfalarında sık karşılaşılan 

hatalar açıklanmaktadır. Ayrıca sayfaların okuyucunun olumsuz tepkisini çekmesini 

engellemek amacıyla sayfa kontrolünün yapılması, gerektiğinde sayfanın yeniden 

düzenlenmesi ve yayıncılıkta standart olan düzeltme işaretleri verilmektedir. Modül 

içerisinde örnek uygulama da yer almakta olup aşama aşama gazete sayfasındaki verilerin 

yerleştirilmesi uygun sayfa düzenleme programları yardımıyla anlatılmaktadır. Modül 

sonunda hatasız, okuyucu beğenisi kazanacak görsellikte gazete sayfası hazırlama yeterliği 

kazanmanız amaçlanmaktadır. 

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda gazete sayfası hazırlama 

açısından daha nitelikli bir eleman olarak yetişeceğinize inanıyor ve başarılar diliyoruz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
AMAÇ 

 

Gazete sayfası hazırlamak için gerekli bilgilere sahip olacak ve gazete sayfası 

hazırlayabileceksiniz. 

 

ARAŞTIRMA 

 

Çevrenizde bulunan gazetelere giderek, gazete sayfa verilerini, kullandıkları uygun 

bilgisayar programlarını, sayfa boyutlarını, sütun sayılarını, sayfa verilerini yerleştirmelerini 

araştırınız. Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız. 

1. MİZANPAJ ÖRNEKLERİ  

İletişim araçlarının yayınlanmasında eldeki materyali bir düzen içinde, önemine göre 

sıralayarak ve belli bir estetik katarak sayfalara aktarma işlemine, “mizanpaj”, “sayfa 

düzenleme” ya da kısaca “düzenleme” denir. 

Sayfa düzeni, gazetedeki haber ve yazıların, okuyucu tarafından mümkün olan en az 

çaba ile algılanmasını sağlamaya yönelik bir işlemdir. Haber ve bilgi iletmeyi kolaylaştırıp, 

zevkli hâle getirmeyi hedefler. Gazetelerin en güzel düzenle sunulmaya çalışılmasının genel 

amacı budur. 

Gazeteler büyüklüğüne göre standart boy ve tabloid boy olmak üzere iki ebatta 

basılmaktadır. Standart boydaki gazeteler 6,8,9 ve 10 sütunluk sayfa düzenlemesi 

yapmaktadır. Bu boyutlardaki gazete eğer tabaka kağıda basılacaksa, kullanılacak kağıdın 

ebadı 57 x 82 cm, olmalıdır. Aşağıda Şekil 1.1’de gördüğünüz gazete sayfaları ülkemizden 

ve dünyadan standart boy gazete örnekleridir.  

        
Şekil 1.1: Standart boy gazetelerden örnekler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Tabloid boy gazeteler ülkemizde pek bulunmamakta çoğunlukla çok sayfalı 

gazetelerin hazırladığı ekler tabloid boyda olmaktadır. Genellikle 5 sütun üzerinden 

oluşturulan bu gazeteler, büyük başlık ve büyük resim kullanmaktadır. Aşağıda Şekil 1.2’de 

gördüğünüz gazeteler tabloid boy gazete örnekleridir.  

           
Şekil 1.2: Tabloid boy gazetelerden örnekler 

Mizanpaj gazetelerin özelliklerine göre de farklılıklar göstermektedir. Gazetelerin 

veya dergilerin mizanpajları ilk sayfasından son sayfasına kadar belirli özellikler 

taşımaktadır. Günümüzde gazete sayfaları, okuyucu kitlesinin özelliklerini dikkate alarak 

başlık atılıp, resimlenmektedir. Bu nedenle özelikle gazete sayfaları çeşitli özellikleri 

bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlar şu şekildedir: 

 Yatay sayfa düzeni: Ülkemizde 1960’lı yıllardan önce uygulanan bir sayfa düzeni 

şeklidir. Mizanpajı, başlıklarının genişliği belirlemektedir. 

  Dikey sayfa düzeni  

  Simetrik sayfa düzeni 

 Vitrin sayfa düzeni  

  Habere göre sayfa düzeni  

     
Şekil 1.3:Dikey ve simetrik sayfa düzeni örnekleri 
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1.1. Sayfa Düzeninde Gelişmeler 
 

Gazeteler çıktıkları ilk dönemlerden günümüze kadar uzanan süreçte sayfa düzeni 

yaklaşımlarında önemli değişimler göstermiştir. Bu değişimler, öncelikle teknik imkânların 

gelişimine paralel olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tipo döneminde, teknolojik yetersizliklerin de etkisiyle gazetelerin sayfa düzenlerinde 

çok büyük farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Dikey ve sütun esaslı tipo sayfa düzenine klasik 

sayfa düzeni ya da statik yaklaşım adı verilmektedir. 

 

Ofsetle birlikte gelen yeni teknolojik imkânlar sayfa düzeni anlayışına da farklı bakış 

açıları getirmiştir. Çağdaş sayfa düzeni yaklaşımları, modüler, bulvar tipi ve enfografik 

olarak üç alt sınıfa ayrılmaktadır. 

 

1.1.1. Klasik Sayfa Düzeni 
 

15. yy’dan 20. yy’ın ikinci yarısına kadar gazete basımında kullanılan teknoloji tipo 

baskı yöntemidir. Görselliği bakımından son derece kısıtlı imkânları olan bir baskı türüdür. 

19. yüzyıla kadar fotoğraf ve görsel malzeme kullanımı bile mümkün olmamıştır. Sayfa 

düzeni, yazıları sütunlara doldurmaktan ibaret olmuştur. Başlıklar, sütun genişliğinde ve 

küçük puntolarla verilmiştir. 

 

Yüzlerce yıl uygulanan bu dikey sayfa düzeni klasik veya statik düzen olarak 

adlandırılmıştır.  

 

Bugün dünyanın önemli gazetelerinden olan bazı Amerikan, İngiliz ve Alman 

gazeteleri, klasik sayfa düzenini sürdürmektedirler. Bu gazeteler klasik düzenin gereği 

olarak fotoğraf ve görsel malzemeyi ya hiç kullanmamakta ya da çok küçük ebatlarda 

kullanmaktadır. 

 

1.1.2. Çağdaş Sayfa Düzeni 
 

Matbaa ve dizgi sisteminde devrim niteliğinde bir değişim olan ofset sistem 

1900’lerin başında bulunduysa da, gazete basımında ofsete geçilmesi 20. yüzyılın ikinci 

yarısında gerçekleşmiştir. Rotatif ofset matbaaların gazete basımında kullanılmasıyla birlikte 

birçok yeni tasarım imkânı doğmuştur. 

 

Ofsetin getirdiği teknik imkânlar kısa zamanda gazete sayfa düzeni anlayışında yeni 

yönelimleri doğurmuştur. Çağdaş sayfa düzeninde ilk farklılık ciddi gazeteler ile bulvar 

gazeteleri arasında gerçekleşmiştir. 

 

Bulvar gazeteleri, hareketli, renkli, büyük başlıklara ve az yazıya dayanan fotoğraflı 

sayfa düzenine yönelmişlerdir.  
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Ciddi gazeteler ise yazıya dayanan, küçük puntolu, tırnaklı font ağırlıklı sayfa 

düzenini sürdürmüşlerdir. Tipo döneminin sonlarında başlayan yatay sayfa düzeni anlayışı, 

birbirine eklenmiş dikdörtgen haber anlayışı, birbirine eklenmiş dikdörtgen haber 

paketlerinden oluşan modüler düzene dönüşmüştür. 

 

1.1.2.1. Modüler Sayfa Düzeni 
 

Batı Avrupa ve ABD’de ciddi gazetelerin pek çoğunun benimsediği yaklaşıma 

modüler sayfa düzeni denilmektedir.  

 

Modüler sayfa düzeni, haber veya haber gruplarının, sayfa üzerine kareler ve 

dörtgenler şeklinde yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yaklaşımda, az sayıda ama 

büyük ebatta fotoğraf kullanılmakta uzun ve ayrıntılı haber verme anlayışı sürdürülmektedir. 

Sayfa düzeni karmaşık değil düzenlidir. 

 

Sayfa düzeninde tırnaklı, estetik başlıklar tercih edilmekte, günlük uygulama yeni 

haberleri, sayfanın ana yapısını değiştirmeden yerleştirme esasına dayanmaktadır. 

 

Modüler sayfa düzeninde renk kullanımı sınırlı ve dengeli, çizgi-çerçeve ve tercihleri 

mümkün olduğunca sade ve süssüzdür. Beyaz boşluklar haberler ve yazılar arasında standart 

bir tercihle uygulanmaktadır.  

 

Temel amaç, okuyucunun hangi haberin nerede başlayıp bittiğini, hangi başlığın ve 

fotoğrafın hangi habere ait olduğunu zorlanmadan, ek bir çaba göstermeden anlayabilmesini 

sağlamaktır. 

 

 
Şekil 1.4: Modüler sayfa düzeni örneği 
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1.1.2.2. Bulvar Tipi Sayfa Düzeni 
 

Bulvar tipi sayfa düzeninin temeli ofsetten öncelere dayanmaktadır. Bu gazeteler 

içerikleri kadar ebatları ve sayfa düzenleriyle de ciddi gazetelerden ayrılmaktadır. Tabloit 

ebatta, kalın başlıklar ve fotoğraf kullanan bulvar gazeteleri 1900’lerin başından itibaren 

temel özelliklerini korumuşlardır. 

 

Bulvar tipi sayfa düzeninde ağırlıklı düz fontlar kullanılmaktadır.  

 

Başlıklar çok büyük puntolarla dizilmektedir. Tabloidlerde özellikle birinci sayfada 

sayfayı dolduracak kadar büyüktür ve negatif başlık kullanımı yaygındır. 

 

Çok sayıda ve büyük ebatta fotoğrafa yer verilir. Yakın plan çekilmiş portreler tercih 

edilir. 

Çizgi ve çerçeve sayfa düzeninin asıl unsuru olarak 

kabul edilir. Süslü, renkli, kalın çizgi ve çerçeve kullanımı 

yaygındır. 

Metin kullanımı azdır. 

Sayfalarda mümkün olduğunca beyaz alan bırakılmaz 

ve pek çok bölüme renkli zemin atılır. 

Başlıklarda, metinlerde, çizgi ve çerçevelerde, haber 

paketlerinin altlarında abartılı bir renk kullanımı söz 

konusudur. Renkler koyu ve çarpıcı tonlardadır.  

Yandaki örnek Bulvar tipi sayfa düzeninde 

hazırlanmıştır. Yukarıda anlatılan özellikler ile örneği 

karşılaştırdığımızda birçoğunu bünyesinde barındırdığını 

rahatlıkla görebilmekteyiz.   

Şekil 1.5: Bulvar tipi sayfa düzeni örneği  

 

1.1.2.3. Enfografik Sayfa Düzeni 
 

1960’lardan sonra televizyonun yaygınlaşması ve insanların önemli bir bölümünün 

haberi gazete yerine ekrandan almaya başlaması gazeteler açısından önemli sorunlar 

doğurmuştur. 

 

Televizyon, gazeteciliğin pek çok alanını etkilemiştir. Gazeteler, hızlı haber verme 

yarışından çekilmiştir.. Bu yeniden yapılanma süreci, daha uzun ve ayrıntılı haber vermenin 

gereksiz olduğunu varsayan yeni bir sayfa düzeni anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bu anlayışa 

enfografik (infografik) anlayış adı verilmiştir. 
 

Bu anlayışa göre televizyonda olduğu gibi kısa, basit ve yüzeysel habercilik temel 

alınır. 
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Haber ayrıntılarının verilmesinde yazıdan çok bilgi grafikleri (Enfografik), çizimler, 

şekiller ve tablolardan yararlanılır. 

 

Bol fotoğraf ve görsel malzeme kullanılır. 

Televizyon ekranını andıran görselliğe sahip sayfalar üretilir. 

Özellikle birinci sayfalarda koyu zemin üzerine açık renk yazı kullanımı yaygındır. 

 

1.1.3. Türkiye’de Sayfa Düzeni 
 

Türkiye’de sayfa düzeni öncelikle tipo ve ofset dönemi olmak üzere iki başlık altında 

incelenmektedir. Türkiye matbaa ve gazeteyle Avrupa’dan daha geç tanışmıştır. Osmanlının 

son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan çalkantılar, gazeteciliğin her 

anlamda gelişimini geciktirmiştir. 

 

Türkiye’de ofset baskı sistemine geçişin gerçekleştiği 70’li yılların sonuna kadar 

klasik sayfa düzeni uygulanmıştır. Batı dünyasındaki benzerleri gibi, Türk gazetelerinde de 

az sayıda görsel malzeme kullanılmış, çoğu metin ve başlıklardan oluşan malzeme dikey 

anlayışa uygun olarak yerleştirilmiştir. 

 

Ofset baskı sistemine geçildikten sonra, ülkemizde de bazı gazeteler modüler sayfa 

düzenini bazı gazeteler, enfografik sayfa düzenini denemişlerdir. Bu sayfa düzenlerinin 

yanında da Türk tipi (vitrin) sayfa düzeni anlayışı gelişmiştir. 

 

1.1.3.1. Vitrin Sayfa Düzeni 
 

Yeni teknolojinin getirdiği imkânlar, belli bir ekole bağlı kalmaksızın kullanılmış 

habere göre sayfa düzeni adı altında her gün başka anlayışa sahip sayfalar üretilmiştir. 

 

Bunun sonucunda Türkiye’ye özgü bir sayfa düzeni doğmuştur. Bu anlayış, 

Avrupa’daki bulvar gazeteleriyle büyük benzerlik göstermektedir.  

 

Büyük ve çok sayıda fotoğraf, kalın karakterde iri puntolu başlıklar, süslü çizgi ve 

çerçeveler, karmakarışık renkli zeminler kullanma yanında, haberlerin gruplandırılmasından 

özellikle kaçınma, haber gruplarını akıntılı olarak verme, haber başlıklarını, fotoğraflarını ve 

metinlerini birbiri içine gömme gibi yaklaşımlar Türkiye’de bir sayfa düzeni ekolüne 

dönüşmüştür. 

 

Türk tipi sayfa düzeni anlayışında, belli bir şablonu temel almak yerine habere göre 

sayfa hazırlanmaktadır. Haber gruplarının birbiri içine geçmesiyle “akıntılı” adı verilen 

mizanpaj elde edilir. Bu anlayışta habere ait olmayan bir fotoğraf, haberin başlığının altında 

bulunabilir ya da haberin spotları veya metni başka bir haberin yanına akıtılabilir. 

 

Türk tipi (vitrin) sayfa düzeninde birinci sayfa bir tür içindekiler sayfası şeklinde 

hazırlanır. Birinci sayfaya haber metni girilmez. Başlık, spot ve görsel malzeme ile haber 

duyurusu yapılır. 
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Vitrin sayfa düzeninde birinci sayfanın çok sayıda haber ve görsel malzemeyle 

yapılmasına “yığma” adı da verilmektedir. Ancak bu anlayışın okuyucuya bir yararı 

olmadığı da açıktır.  

Türk tipi sayfa düzeninde fotoğraf kullanımı da belli bir esasa uymaz. Çok sayıda 

fotoğraf kullanılır ve bu malzemenin sayfanın üst/alt, sağ/sol kısımlarına dengeli 

dağıtılmasına dikkat edilir. 

 

    
Şekil 1.6: Vitrin sayfa düzenine örnek  
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1.2. Ülkemizden Mizanpaj Örnekleri 
 

       

   

Şekil 1.7. Ülkemizden mizanpaj örnekleri  
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1.3. Dünyadan Mizanpaj Örnekleri 
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Şekil 1.8. Dünyadan  mizanpaj örnekleri  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

  
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Yukarıdaki 28,5 x 41cm boyundaki gazete sayfasını aşağıdaki işlem basamakları ve 

öneriler doğrultusunda oluşturunuz. ( Üst ve alt boşluk 1,5 cm, sol boşluk 1,7 cm, sağ boşluk 

1,8 cm’dir. Sütun sayısı 5, sütunlar arası boşluk 0,5 cm’dir.) 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen örnek sayfayı inceleyiniz. 

 Gazete sayfasının boyutunu 

öğreniniz. 

 Marj ayarlarını ölçünüz. 

 Kaç sütuna çalışıldığını kontrol 

ediniz. Sütunlar arası boşluk 

değerlerini kontrol ediniz. 

 Verilen materyalleri inceleyiniz. 

 Örnek sayfa üzerindeki başlıkları 

kontrol ediniz. 

 Sayfada kullanılan resimleri 

inceleyiniz. 

 Metin ve spotları kontrol ediniz. 

 Yararlanılan çizgi, çerçeve ve 

zeminleri inceleyiniz. 

 Sayfayı plan kâğıdına çiziniz. 

 

 Plan kâğıdına çizim yaparken 

gazete sayfanızda bulunacak bütün 

verilerin bulunmasına ve yerlerine 

dikkat ediniz.  

 Başlıklar için standart şekilleri 

kullanınız. 

 Resim alanları için standart 

şekilleri kullanınız. 

 Metin yazıları için standart şekilleri 

kullanınız.  

 Varsa çizgi ve çerçeveleri 

belirtiniz. 

 Sayfa düzenleme programını açınız.  
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 Yeni çalışma sayfası açınız. 

 File / New / Project komutunu 

veriniz. 

 

 Kısa yolu Ctrl+N 

 

 Açtığınız yeni belgenin adını Layout 

Name alanına girerek isimlendiriniz. 

 

 Verdiğiniz ismin daha sonra 

çalışma dosyanızı kolay bulmanızı 

sağlayacak özellikte olmasına 

dikkat ediniz.  

 İsimlendirdiğiniz belgenin Page 

bölümündeki Widht alanına 

çalışılacak sayfanın yataydaki Height 

alanına dikeydeki değerlerini giriniz. 

 

 Girdiğiniz değerler mm 

(milimetre) cinsinden olmalıdır. 

 Sayfa boyutlarını ayarladığınız 

belgenin Margin Guides bölümündeki 

alanlara çalışılacak sayfanın üst, alt, 

sol ve sağ boşluk değerlerini giriniz. 

 

 Girdiğiniz değerler mm 

(milimetre) cinsinden olmalıdır. 
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 Sayfa boyutlarını, marjlarını 

ayarladığınız sayfanın Column Guides 

alanındaki Column kısmına sütun 

sayısını, Gutter Width kısmına 

sütunlar arası boşluk değerini girerek 

sayfanızın sütun sayısını ve ara 

boşluklarını belirleyiniz. 

 

 Sütunlar arası boşluk değeri mm 

(milimetre) cinsinden olmalıdır. 

 Bütün değerleri girdikten sonra OK 

diyerek çalışma sayfanızı ekranda 

görünüz. 

 

 Çalışmaya başlamadan sayfanızı 

kaydediniz. 

 File / Save komutunu kullanınız. 

 Kısa yolu Ctrl+S 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Verilen örnek sayfayı incelediniz mi?   

Verilen materyalleri incelediniz mi?   

Sayfayı plan kâğıdına çizdiniz mi?   

Çalışma ortamı açtınız mı?   

Yeni proje (çalışma sayfası) açtınız mı?   

Çalışma sayfanızın boyutlarını ayarladınız mı?   

Çalışma sayfanızın marjlarını ayarladınız mı?   

Çalışma sayfanızın sütun sayısını ve sütunlar arası 

boşluk değerini ayarladınız mı? 
  

Sayfanızı kaydettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır “ı işaretleyerek yapamadığınız işlemleri 

tekrar ediniz.  

 

Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.  

 
1. Aşağıdakilerden hangisi sayfa düzenleme anlamındadır? 

A.) Montaj 

B.) Dizgi 

C.) Pikaj 

D.) Mizanpaj 

2. Aşağıdaki sayfa düzenlerinin hangisinde mizanpajı, haber başlıklarının genişliği belirler? 

A.) Dikey sayfa düzeninde 

B.) Yatay sayfa düzeninde 

C.) Simetrik sayfa düzeninde 

D.) Habere göre sayfa düzeninde 

3. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sayfa düzeni yaklaşımlarından değildir? 

A.) Klasik sayfa düzeni 

B.) Modüler sayfa düzeni 

C.) Enfografik sayfa düzeni 

D.) Bulvar tipi sayfa düzeni 

4. Televizyon ekranını andıran görselliğe sahip sayfalar hangi sayfa düzeni yaklaşımında 

üretilir? 

A.) Bulvar tipi sayfa düzeni 

B.) Enfografik sayfa düzeni 

C.) Klasik sayfa düzeni 

D.) Modüler sayfa düzeni 

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk tipi (vitrin) sayfa düzeninin özelliklerinden biri değildir? 

A.) Birinci sayfa içindekiler sayfası şeklindedir. 

B.) Habere göre sayfa hazırlanır. 

C.) Sayfalar televizyon ekranını andıran görselliğe sahiptir. 

D.) Çok sayıda fotoğraf kullanılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Doğru Yanlış Testi 

 

Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz. Doğru Yanlış 

1. Sayfa düzeni, gazetedeki haber ve yazıların, okuyucu 

tarafından mümkün olan en az çaba ile algılanmasını 

sağlamaya çalışmadır. 

  

2. Yatay sayfa düzeni ülkemizde 1960’lı yıllardan önce 

uygulanan bir sayfa düzeni şeklidir. 
  

3. Simetrik sayfa düzeni daha çok gazetelerin, birinci 

sayfalarında uyguladıkları bir mizanpaj stilidir. 
  

4. Dikey ve sütun esaslı tipo sayfa düzenine klasik sayfa 

düzeni adı verilmektedir. 
  

5. Bulvar gazeteleri yazıya dayanan, küçük puntolu, tırnaklı 

font ağırlıklı sayfa düzenini benimsemiştir. 
  

6. Modüler sayfa düzeni, haber ve haber gruplarını, sayfa üzerine 

kareler ve dörtgenler şeklinde yerleştirilmesi esasına 

dayanmaktadır. 

  

7. Bulvar tipi sayfa düzeninde süslü, renkli, kalın çizgi ve 

çerçeve kullanılmaz. 
  

8. Enfografik sayfa düzeninde bol fotoğraf ve görsel malzeme 

kullanılmaz. 
  

9. Türkiye’de 70’li yılların sonuna kadar klasik sayfa düzeni 

uygulanmıştır. 
  

10. Türk tipi sayfa düzeninde birinci sayfa, içindekiler sayfası 

şeklinde hazırlanır. 
  

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

 

Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
AMAÇ 

 

Metin yığılması, başlık çatışması olmadan verilen örnek sayfa materyalleri ile dengeli 

dağılım yapılmış gazete sayfası hazırlayabileceksiniz. 

ARAŞTIRMA 

 

Çevrenizde bulunan yerel ve ulusal gazetelere giderek, sayfa düzenlemeleri hakkında 

bilgiler alınız. Sık yapılan hatalar ve nedenleri hakkında bilgiler toplayınız. Topladığınız 

bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 

2. SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Gazete sayfalarında çeşitli nedenlere bağlı olarak bazı hatalar yapılır. Bu hatalar bazen 

sayfanın acele oluşturulmasından bazen sayfayı düzenleyen kişinin dikkatinden kaçması 

veya sayfaya gereken özenin gösterilmemesi gibi nedenlerle oluşur. Bu hatalar estetik 

kayıpların yanında mesajın okuyucuya iletilmesinde karışıklıklara yol açacak kadar olumsuz 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu hataların en başta gelenleri, metin yığılması, başlık çatışması ve 

dengesiz dağılımdır. 

 

2.1. Metin Yığılması 

Sayfa üzerinde metin, görüntü ve başlık yığılmalarına yer vermemek gerekir. 

Metinlerin içine başlık ve görüntüler mozaik gibi yerleştirilmelidir. Bu yerleştirme siyah-

beyaz-siyah ve yazı-resim-yazı kuralı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bilgisayarda 

yapılan sayfa düzenlerinde, kimi yazılımların sağladığı kolaylıklar nedeniyle, haberlerin 

dörtgen alanların içine yerleştirilmesi yeğlenmektedir. Bu da tek biçimli yığılmalara, başlık 

çatışmalarına ve görüntü kuşakları oluşmasına neden olmaktadır.  

Yandaki örnekte görüldüğü gibi kurallara uygun düzenlendiğinde hiçbir abartıya yer 

vermeden ileti ön plana çıkmakta ve sayfada yalın bir mozaik görüntüsü oluşmaktadır.  

 

2.2. Başlık Çatışması 

Gazete sayfalarında birbirine benzeyen yakın karakterli başlıkların yan yana 

gelmemesine özen gösterilmelidir.. Yerleştirmede çeşitlilik sağlamak için çerçeveler, değişik 

zeminler kullanılmalıdır. Sayfada yan yana kullanılan haberde aynı karakterli başlıkların 

çatışması, aynı başlıkmış gibi algılanmaya yol açar bu da gazete okuru için rahatsız edici bir 

durumdur. Bazı durumlarda bu kurala dikkat edilmediğinde çok daha rahatsız edici durum 

ortaya çıkar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.1: Yukarıdaki iki örneğimizde de başlık çatışması söz konusudur. 

 

Sayfa düzeni açısından başlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da 

merdiven biçiminde yerleştirme yapılmamasıdır. Birbirine benzeyen, göze çarpıcı 

karakterdeki harflerden oluşan başlıklar sayfada değişik yerlerde kullanılmalıdır. Aynı sütun 

genişliğine dizilmiş, yaklaşık karakterli başlıklar alt alta sıralandığında mekanik bir görüntü 

kazanmaktadır. Bu tür merdiven görüntülerine yer vermekten kaçınılmalıdır. Bu tür 

yerleştirmeler hem estetik açıdan kayıplara yol açar hem de mesajın okuyucuya iletilmesinde 

karışıklıklara neden olur. 

2.3. Dengesiz Dağılım 

Eldeki materyallerin sayfa üzerine dengeli yerleştirilmesi sayfa tasarımında ilk dikkat 

edilecekler arasındadır. Sayfada denge sağlanması açısından şunlara dikkat edilmelidir: 

 Aynı sayfada, yan yana sayfada ya da arkalı önlü sayfada çok yakın olarak 

kullanılan koyu tonlu ya da yoğun renklerden oluşan görsel unsurlar; 

başlıkların, sayfa düzenindeki leke dengesini bozacağı gibi birbirinin görsel 

etkisini de zayıflatabilir. Bu nedenle bu tür görsel unsurların yerleşiminde seçici 

davranılmalıdır. 

 Tasarımda kullanılacak görsel unsurların, kullanılacak metinle, sayfa düzeni ve 

yayının diğer bölümleri ile olan ilişkilerine dikkat edilmeli, tasarımda uyumun 

bozulmasına meydan verilmemelidir. 
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 Görsel unsurlar yazı alanına veya herhangi bir geometrik unsura bloklanırken 

ya da ilişkilendirilirken çok dikkat edilmelidir. Çok yakın ya da çok uzak 

konumlandırılarak okurun konsantrasyonu ve takibi bozulmamalı, gözü rahatsız 

edecek karmaşıklık veya sıklıktan kaçınılmalıdır. 

 Metin bloklarından oluşan renk tonuna hareket getirmek amacıyla görsel 

unsurlar kullanılmalı ve bunlar cümle ya da satır arası yerine, paragraf arasına 

yerleştirilmelidir. 

 Görsel unsur ile ilgili metnin aynı sayfada kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 Sayfa içinde yazı alanı ile görsel unsurların oluşturdukları leke değeri taşıyan 

alanlarda olabildiğince eşitlikten yana bir yol izlenmelidir. Sayfada dengenin 

bir obje grubundan yana ağırlıklı olarak bozulmasına meydan verilmemelidir. 

 Sayfa tasarımında kendi içinde bir bütünlüğün yanı sıra tüm yayın içinde de 

bütünlük sağlaması gerektiği unutulmamalı ve kullanılan görsel unsurların da 

metinde bu bütünlük içinde olmasına dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen sabit elemanları yerleştiriniz. 

 (Logo, sabit köşeler vb.) 

 File/Get Picture (Resim al) 

 Kısa yolu Ctrl+E 

 

 
 

 

 
 İlk olarak gazetenizin logosunu 

yerleştiriniz. 

 Logo CMYK modunda olmalıdır. 

 TIFF olarak kaydedilmiş olmalıdır. 

 Önce uygun resim alanı açınız. W 

ve H kutularına genişlik ve 

yükseklik değerlerini giriniz. 

 Get Picture komutu ile kayıtlı 

olduğu klasörden logoyu seçiniz ve 

aç’ı tıklayarak getiriniz. 

 Yaptığınız çalışmaları belirli 

aralıklarla kaydediniz.  

 Verilen metinleri yerleştiriniz. 

 

 Sayfa üzerindeki her metin, başlık, 

spot, resim üstü, resim altı vb. 

yazıların hepsi için ayrı ayrı yazı 

alanı açınız. 

 Word programında yazılmış 

metinleri Get Text (Yazı al) 

komutuyla getirirken bozulmalar 

meydana gelirse getireceğiniz 

bölümü seçerek Ctrl+C komutuyla 

kopyalayınız ve yazı alanı içine 

Ctrl+V komutuyla yapıştırınız. 

 Yazı karakterini uygun değil ise 

değiştiriniz. 

 Punto büyüklüğünü değiştiriniz. 

 Sütun sayısını ayarlayınız. 

 Bloklama şeklini ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Uygun yazı karakterleri 

bilgisayarınızda mevcut değil ise en 

yakın karakterleri kullanınız. 

 Yazı üzerinde değişiklik yapmadan 

önce mutlaka yazınızı seçili hâle 

getiriniz. 

 Yazılardaki sündürmeleri yazı Item 

çubuğu ile seçildikten sonra Ctrl 

tuşu basılı iken hangi yönde 

yapacaksanız o noktadan tutup 

çekerek gerçekleştiriniz. 

 Yazılarda satır arası sıkıştırmalarını 

ölçü çubuğundan yapınız. 

 Satır ya da kelimelerde açma ve 

sıkıştırmaları ölçü çubuğundan 

yapınız. 

 Yazı altlarında renkli zeminler varsa 

resim alanı açıp içine renk 

veriniz.(Resim alanı içindeki 

çizgiler zahiridir. Baskıda çıkmaz.) 

 Metinlerin etrafına çerçeve 

Item/Frame seçilerek verilir. Açılan 

pencereden çizgi kalınlığını, şeklini, 

rengini ve renk tramı değerlerini 

belirleyiniz. 

 (Yazı alanları ve resim alanlarına da 

aynı şekilde çerçeve verilir. Açılan 

alan üzerine iki defa tıklanarak ileti 

paneli açılabilir.) 

 Verilen görsel materyalleri 

yerleştirmek. (Fotoğraf, grafik, 

illustrasyon, dekoratif yazı vb.) 

 
 

 Önce resim alanı açınız. 

 Açtığınız alanı ölçülendiriniz. 

 Alan seçili iken Get Picture 

komutuyla ilgili resmi kayıtlı olduğu 

yerden getiriniz. 

 Resminizin ölçüleri uygun değil ise 

ölçü çubuğundan X% ve Y% 

kutucuklarına değer girerek 

küçültme ve büyültme yapınız.  

 Resminizin sayfadaki konumunu 

ölçü çubuğundaki X ve Y 

kutucuklarına değer girerek veya 

Item aracı ile taşıyarak ayarlayınız. 
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 Verilen başlıkları yerleştiriniz. 

 
 

 
 

 
 Her başlık için yeni yazı alanı 

açınız. 

 Başlığınızı yazıp seçiniz ve punto 

büyüklüğünü, yazı stilini, satır 

sayısını, bloklama biçimini 

ayarlayınız. 

 Renkli ise Colors panelinden rengini 

ayarlayınız. 

 Haberler arasındaki çizgileri yatay 

ve dikey çizgi aracı ile çiziniz. 

 Çizginiz seçili iken ölçü 

çubuğundan çizgi kalınlığını, çizgi 

şeklini belirleyiniz. 

 Diğer haberlerin görüntü ve 

metinlerini aynı yöntemlerle 

getiriniz ve sayfadaki yerlerine 

yerleştiriniz. Resim altı, resim üstü, 

devam yazıları vb. tamamlayarak 
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kontrol yapmak için prova çıkışı 

almaya hazır hâle getiriniz.   
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Örnek sayfanızdaki sabit elemanları çalışma sayfanıza 

getirdiniz mi ? 
  

Verilen metinleri çalışma sayfanızdaki yerlerine uygun 

biçimde yerleştirdiniz mi? 
  

Verilen görsel materyalleri ölçülü biçimde ve 

sayfanızda olması gereken yerlere yerleştirdiniz mi? 
  

Verilen başlıkları yerleştirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır”ı işaretleyerek yapamadığınız işlemleri 

tekrar ediniz. 

 

Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz . 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi sayfa düzenlemede sık karşılaşılan sorunların başında gelmez? 

A.) Metin yığılması 

B.) Görsel malzemelerin karışması 

C.) Başlık çatışması 

D.) Dengesiz dağılım 

 

2. Başlık çatışması aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? 

A.) Yakın karakterli başlıkların alt alta sıralanmasıdır. 

B.) Eldeki görsel materyallerin sayfa üzerine dengesiz yerleştirilmesidir. 

C.) Benzer karakterli başlıkların yan yana gelmesidir. 

D.) Başlıkların ayrı karakterlerle verilmesidir. 

 

3. Sayfada denge sağlanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A.) Görsel unsurlar yazı ile çok yakın ya da çok uzak konumlandırılmamalıdır. 

B.) Görsel unsur ile metin aynı sayfada kullanılmalıdır. 

C.) Sayfa ağırlıklı yazı veya görsel objelerden birinden yana düzenlenmemelidir. 

D.) Sayfada leke değerinin önemi yoktur. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Doğru Yanlış Testi 

 

Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz. Doğru Yanlış 

1. Gazete sayfa düzenlemede hata yapılma nedenlerinden biri 

de sayfanın acele oluşturulmasıdır. 
  

2. Sayfa üzerinde metin, görüntü ve başlık yığılmalarına yer 

verilmemelidir. 
  

3. Gazete sayfalarında yakın karakterli başlıkların yan yana 

gelmesinde sakınca yoktur. 
  

4. Sayfa düzeninde başlıklar merdiven biçiminde 

yerleştirilmelidir. 
  

5. Sayfada denge sağlanmasına mutlaka dikkat edilmelidir.   

6. Sayfa içinde yazı alanı ile görsel unsurların oluşturdukları 

leke değeri taşıyan alanlarda eşitlikten yana bir yol 

izlenmelidir.  

  

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.  

 

Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 

AMAÇ 

 

Hazırladığınız sayfanın prova çıkışını alacak, örnek sayfa ile karşılaştırarak hataları 

prova üzerinde uygun şekilde belirtecek ve düzeltme işlemi yaparak yeni çıkış ile kontrol 

yapabileceksiniz. 

ARAŞTIRMA 

 

Çevrenizde bulunan gazetelere giderek sayfa kontrolleri hakkında bilgiler toplayınız. 

Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla karşılaştırınız. 

3. SAYFA KONTROLÜ 

Sayfa kontrolü, sayfa tamamlandıktan sonra mutlaka yapılması gereken bir çalışmadır. 

Sayfa kontrolü ile sayfadaki hatalar ve plan kâğıdına göre farklılıklar belirlenir ve 

giderilmesi sağlanır. Kontrol ile sadece haber metni, başlık, spot vb. yazıların yazım hataları 

tespit edilmez ayrıca görsel materyallerin kullanıldığı habere ait olup olmadığı, sayfada 

başlık çatışması oluşup oluşmadığı, dengesiz dağılımın meydana gelip gelmediği de 

belirlenir. Sayfa kontrolü prova çıkışı alınarak çıkış üzerinde yapılmalıdır. Sayfada hata 

kalmadığından emin olana kadar çıkış alınmalı ve sayfa kontrolü yapılmalıdır.  

3.1. Sayfayı Yeniden Düzenlemek 

Sayfaların kontrolleri yapıldıktan sonra sayfanın yeniden düzenlenmesi yapılır. 

Sayfanın yeniden düzenlenmesini gerektirecek birçok neden mevcuttur. Bunlar tespit edilen 

farklılık ve hataların giderilmesi olabileceği gibi, son anda gelen bir haberin sayfaya 

yerleştirilmesi veya habere ait son anda yeni bilgilerin edinilmesi ya da habere ait yeni 

görsel materyallerin kullanılması vb. nedenler olabilmektedir. 

Yandaki örnekte sayfanın 

yeniden düzenlenmesini gerektiren bir 

durum söz konusudur.   İşaretli 

kısımdaki resim ve resim altı yazı 

sayfaya son anda eklenmiştir. 

Sayfadaki diğer haberlerle herhangi bir 

bağlantısı yoktur. Haberin son anda 

eklenmesi sayfada karışıklığa neden 

olmuştur. Haberin diğer haberlerden 

ayrılmasını sağlayacak herhangi bir 

çalışma yapılmamıştır. Karışıklığın 

giderilmesi açısından haber çerçeve 

içine alınabilir, renkli zemin 

kullanılarak ayrılabilir ya da sayfa 

yeniden habere göre düzenlenebilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Yukarıdaki yabancı gazete örneklerine bakıldığında sol taraftaki sayfada haberlerin 

birbirinden farklı olmasına karşın hiçbir şekilde birbirinden ayrılmadığını ya da kolaylıkla 

ayrılmasını sağlayacak herhangi bir çalışmanın yapılmadığını görmekteyiz. Hatta sayfada 

başlık çatışması oluşmasına karşın bu durumun giderilmeden baskının yapılmış olduğunu 

görmekteyiz. Bu tür hatalar okuyucuya da yansımakta ve tepkisini çekmektedir. Okuyucu 

hangi haberin nerede başlayıp, nerede bittiğini rahat bir şekilde algılayamamaktadır. 

Sağ taraftaki sayfada ise bu tür bir karışıklığın engellenmesi için haberler birbirinden 

çerçeve, çizgi ve şeritler yardımı ile ayrılmış ve okuyucunun bu tür bir karmaşaya düşmesi 

engellenmiştir. 

3.2. Tashih Kuralları 

Bir yayın organı ne kadar düzenli ve teknik bakımdan iyi basılırsa basılsın, dizgi 

yanlışları çoksa okuyucunun tepkisini çeker. Dizgi yanlışları dizginin tecrübeli elemanlarla 

yapılmamasıyla orantılı olarak artmaktadır. Bu sektörde hız kavramının önemi yanlış 

yapılması ihtimalini de artırmaktadır. 

Düzeltmenler, dizgi yanlışlarını prova üzerinde, aşağıda anlatılan işaretleri kullanarak 

yapmaktadır. Dizgi yanlışları, tek harften ibaret olabileceği gibi kelime veya bir cümlede de 

olabilir. Söz konusu yanlış, dizgi tekniğinden kaynaklanabileceği gibi, yazının içeriği, 

anlamının bozukluğu ya da eksikliği, anlatım sırasındaki karışıklıklar gibi temel noktalarda 

da bulunabilir. Dizgicinin bir anlık dalgınlığı bir paragrafın dizilmemesine veya ikinci defa 

yazılmasına neden olabilir. 

Bu nedenle provaların iki düzeltmen tarafından karşılıklı olarak okunması, daha 

olumlu sonuçlar verecektir. 
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Düzeltmenler, tüm bu işlevleri yapabilmek için genel kültürü yüksek olan, Türk 

Dili’ni ve yazım kurallarını çok iyi bilen kişiler arasından seçilmelidir. Düzeltmen servisinde 

ansiklopedi, imla klavuzu, sözlük, atlas gibi yardımcı kaynaklar da bulunmalıdır. 

Prova çıkışı alınmış bir sayfa üzerindeki düzeltmeler şu şekilde yapılmaktadır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Prova çıkışı alınız. 

 
 

 

 Çıkış alınacak cihazın ebatlarını 

öğreniniz. 

 Çıkış alabildiğiniz kâğıt ebadı 

sayfanızdan küçük ise sayfanızın 

çıkışını kâğıt ebadına göre alınız. 

 Ayarlamaları yaptıktan sonra 

File/Print (Yazdır) komutunu veriniz. 

(Kısa yolu Ctrl+P) 

 Sayfayı örnek sayfa ile karşılaştırınız. 

   

 Örnek sayfada kullandığınız 

karakterleri, metinleri, başlıkları, 

fotoğrafları, resim altı ve üstü 

yazıları okuyarak, esnetme, 

sıkıştırma gibi yönleri ile kontrol 

ediniz. 

 Fotoğrafların haber metnine ait olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Zemin renklerini kontrol ediniz. 

 Metinleri okuyup tashih yapınız. 

 Farklılıkları ve hataları prova 

üzerinde işaretleyiniz. 

 

 Karşılaştırma yaparken tespit 

ettiğiniz farklılık ve hataları net 

biçimde belirtiniz. 

 Gerekli düzeltmeleri tashih 

kurallarına dikkat ederek yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Farklılıkları ve hataları düzeltiniz. 

 

 Tespit ettiğiniz hataları çalışma 

sayfanızı açarak ve ilgili bölüme 

gelerek üzerinde düzeltiniz. 

 Tekrar prova çıkışı alınız ve kontrol 

ediniz. 

 Tespit ettiğiniz farklılık ve hataların 

hepsini düzelttikten sonra yeniden 

çıkış alınız. (Kısa yolu Ctrl+P) 

 Kontrol etme işlemini hatanız 

kalmadığından emin olana kadar 

yineleyiniz. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 

 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Prova çıkışı aldınız mı?   

Sayfayı örnek sayfa ile karşılaştırdınız mı?   

Farklılık ve hataları prova üzerinde 

işaretlediniz mi? 
  

Farklılık ve hataları düzelttiniz mi?   

Tekrar prova çıkışı alarak kontrol ettiniz 

mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” ı işaretleyerek yapamadığınız işlemleri 

tekrar ediniz. 

 

Tüm işlemleri başarı ile tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz . 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sayfanın yeniden düzenlenmesini gerektiren nedenlerden 

değildir? 

A.) Farklılık ve hataların giderilmesi  

B.) Son anda gelen bir haberin sayfaya yerleştirilmesi  

C.) Mizanpaj şeklinin değerlendirilmesi (yatay, vitrin tipi vb. olması açısından) 

D.) Herhangi bir habere ait son anda yeni bilgilerin eklenmesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sayfa kontrolünün amaçlarından değildir? 

A.) Sayfadaki hataların ve plan kâğıdına göre farklılıkların belirlenmesi 

B.) Haber metni, başlık, spot vb. yazıların yazım hatalarının tespit edilmesi 

C.) Görsel materyallerin kullanıldığı habere ait olup olmadığının kontrolü 

D.) Gazete ebadının haber sayısına göre değerlendirilmesi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sayfada haberlerin birbirinden ayrılmasını sağlamada 

kullanılmamalıdır? 

A.) Her haberin ayrı yazı karakteri ile yazılması 

B.) Çizgiler 

C.) Çerçeveler 

D.) Tramlı zeminler 

 

4. Aşağıdaki işaretlerden hangisi tashihte bitişik kelimelerin ayrılmasını ifade eder? 

A.) = 

B.) \ 

C.)  

D.) [ 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 37 

 

 

Doğru Yanlış Testi 

 

Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz. Doğru Yanlış 

1. Sayfa kontrolü sadece dizgi hatalarının giderilmesi 

amacıyla yapılmaktadır. 
  

2. Sayfa kontrolünde plan kağıdına göre farklılıklarda tespit 

edilir. 
  

3. Habere ait son anda yeni bilgilerin sayfaya yerleştirilmesi 

sayfanın yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir.. 
  

4. Gazetenin mizanpaj şekli sayfanın kontrolünü gerektiren 

sebeplerdendir.  
  

5. Tashih yapılırken her zaman aynı işaretler kullanılmalıdır.    

6. Sayfadaki haberleri birbirinden ayırmada çizgi, çerçeve ve  

zeminler kullanılmalıdır. 
  

7. Kontrol ve düzeltmeleri çıkış üzerinde yapmak şart değildir 

başka bir kağıda yazılarak da yapılabilir. 
  

8. Kontrol ve düzeltmeler için bir defa prova çıkışı almak 

yeterlidir. 
  

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı 

tekrar ederek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.  
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Örnek bir gazete sayfası seçerek ; 

1. Yeni bir proje açınız. 

2. Seçtiğiniz örnek sayfanın boyutlarını, marj ayarlarını ve sütun sayısını ayarlayınız.  

3. Seçtiğiniz örnek sayfadaki görsel materyalleri, metinleri ve başlıkları yerleştiriniz.  

4. Sayfadaki diğer öğeleri de (çizgi, çerçeve, resim altı, resim üstü vb.) yerleştiriniz. 

5. Tashih kuralları çerçevesinde farklılık ve hataları işaretleyiniz.  

6. Sayfanızı tamamladıktan sonra prova çıkışı alarak kontrol ediniz. 

7. Çalışma sayfanızın üzerinde düzeltmeleri yapınız ve yeniden prova çıkışı alınız. 

8. Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Örnek bir sayfa seçtiniz mi?   

Çalışma ortamında yeni proje açtınız mı?   

Örnek sayfanın planını çizdiniz mi?   

Sayfa boyutlarını ayarladınız mı ?   

Marj ayarlarını yaptınız mı?   

Sütun sayısını belirlediniz mi?   

Sütunlar arası değerini girdiniz mi?   

Örnek sayfanızdaki verileri incelediniz mi?   

Örnek sayfanızdaki sabit verileri çalışma sayfanıza yerleştirdiniz 

mi? 
  

Örnek sayfanızdaki görsel materyalleri çalışma sayfanıza 

yerleştirdiniz mi? 
  

Örnek sayfanızdaki metinleri çalışma sayfanıza yerleştirdiniz mi?   

Örnek sayfanızdaki başlıkları çalışma sayfanıza yerleştirdiniz mi?    

Örnek sayfanızdaki tüm verilerle çalışma sayfanızı tamamladınız 

mı? 
  

Tamamladığınız sayfanın prova çıkışını aldınız mı?   

Prova çıkışı ile örnek sayfanızı karşılaştırdınız mı?   

Prova üzerinde farklılık ve hataları işaretlediniz mi?   

Kalıp üzerindeki korrektörü ,ofset süngeri ile temizlediniz mi?   

Çalışma sayfanıza dönerek farklılık ve hataları düzelttiniz mi?   

Yeniden prova çıkışı alarak sayfanızı kontrol ettiniz mi ?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Modül değerlendirmeniz sonucunda “Hayır”ı işaretlediğiniz işlemleri tekrar ediniz. 

Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız modülü başardınız. Tebrikler. Başka bir modüle 

geçebilirsiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
1. FAALİYET ÇOKTAN SEÇMELİ TEST 

1 D 

2 B 

3 A 

4 B 

5 C 

1. FAALİYET DOĞRU YANLIŞ TESTİ 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 D 

2. FAALİYET ÇOKTAN SEÇMELİ TEST 

1 B 

2 C 

3 D 

2. FAALİYET DOĞRU YANLIŞ TESTİ 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

3. FAALİYET ÇOKTAN SEÇMELİ TEST 

1 C 

2 D 

3 A 

4 B 

3. FAALİYET DOĞRU YANLIŞ TESTİ 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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