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Grafik Operatörü
Gazete Sayfası Hazırlama–2
İçerik açısından gazete sayfa türlerinin genel özellikleri yanı
sıra, sayfa tasarımı sürecinin tanıtıldığı, sayfa düzenleme
yazılımlarını kullanarak belli özelliklerde gazete sayfası
tasarlayabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğretim materyalidir.
40/24
Gazete Sayfası Tasarlama 1 modülünü başarmış olmak
Gazete sayfası tasarlamak
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, türlerine göre
gazete sayfası tasarlayabileceksiniz.
Amaçlar
1.
Genel özelliklerine ve içeriğine uygun kültür ve
sanat sayfası tasarlayabileceksiniz
2.
Genel özelliklerine ve içeriğine uygun ekonomi
sayfası tasarlayabileceksiniz.
3.
Genel özelliklerine ve içeriğine uygun spor ve
magazin sayfası tasarlayabileceksiniz
4.
Haber seçimi yaparak, genel özelliklerine ve
içeriğine
uygun
birinci
sayfa
tasarlayabileceksiniz.
Ortam: Masaüstü yayıncılık atölyesi
Donanım: PC/MAC, resim işleme programı, sayfa
düzenleme programı, vektörel çizim programı, tarayıcı,
yazıcı, projeksiyon cihazı, örnek sayfalar, plan kâğıdı
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçları ile kazandığı bilgi ve becerileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gazetelerin teknolojinin sağladığı yeni imkânlarla birlikte görselliğe daha fazla önem
verdiklerini ve sayfa tasarımının da bu anlayış çerçevesinde her geçen gün daha da önem
kazandığını önceki modülümüzde açıklamıştık.
Bu modülle, gazete sayfası tasarlama konusunda almış olduğunuz teorik ve uygulama
eğitimini tamamlamış olacaksınız. Modülümüzde kültür sanat, ekonomi, spor magazin ve
birinci sayfaların temel özelliklerini tanıyarak her tür için farklı uygulamalar yapacaksınız.
Bu çalışmaların temel amacı sizlere değişik sayfa özelliklerini tanıtmakla birlikte bol
uygulama yaparak tasarım ve el becerinizi mümkün olduğunca geliştirmektir. Bu becerilere
bir sınır koymak mümkün olmadığı için modülden alacağınız temel üzerine yapacağınız
kişisel çalışmalar sizi daha da geliştirecektir.
Ülkemizin her alanda işini evrensel standartlara uygun düzeyde yapan, hatta bu
standartların üzerine çıkmaya çalışan meslek elemanlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Ulu
Önder Atatürk’ün ülkemiz için koyduğu “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak”
hedefi ancak bu yolla gerçekleşebilir.
Nitelikli bir gazete sayfası tasarlayabilmeniz için teorik bilgi ve el becerisi yanında
tasarlayacağınız sayfanın içeriği (kültür-sanat, ekonomi, spor vb.) ile ilgili iyi bir alt yapıya
sahip olmanız gerektiğini de hatırlatır, başarılar dileriz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Genel özelliklerine ve içeriğine uygun kültür sanat sayfası tasarlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Değişik tarihlerde yayınlanmış günlük gazetelerin kültür sanat sayfalarını
inceleyiniz. Bu gazetelerin aynı tarihlerde yayınlanmış sayfalarını birbiriyle
karşılaştırınız. Beğendiğiniz sayfa düzenlemelerini sınıfta arkadaşlarınızla ve
öğretmeninizle paylaşınız.



Gazetelerde kültür sanat sayfalarına az yer verilmesinin nedenlerini ve bu
noktada medyaya düşen görevleri tartışınız.

1. KÜLTÜR SANAT SAYFASI TASARLAMA
Bu modülümüze başlarken tasarlayacağınız sayfalarda kullanacağınız başlık, metin,
spot ve fotoğraf altı gibi yazıların font, stil ve biçimlendirmelerinin belirlenmiş olması
gerekmektedir.
Gazete Sayfası Tasarımı -1 modülünde yaptığımız çalışmalar boyunca kazandığınız
deneyimle, sayfalarımızın kişiliği ile ilgili temel bazı kararları vermiş olmanız
gerekmektedir. Konuyu biraz açacak olursak;



Sayfalarınızda kaç tür başlık kullanılacağı,
Üst başlık, ana başlık, alt başlık ve ara başlıklar için hangi fontların, hangi
puntoda ve hangi biçimde kullanılacağı,

Haber metninin hangi font, punto ve biçimde olacağı,

Spotların nasıl ve hangi ölçülerde kullanılacağı,

Fotoğraf altı yazıların nasıl biçimlendirileceği,

Bloklamaların hangi durumlarda ne tarafa yapılacağı,

Boşlukların hangi ölçülerde kullanılacağı,

Çizgilerden hangi ölçülerde nasıl yararlanılacağı,

Hangi zemin renklerinin kullanılacağı,

Görsel materyallerden nasıl yararlanılacağı ve ne oranda kullanılacağı gibi
noktalarda belli kararlar vermiş olmanız ya da belli eğilimlere sahip olmanız
gerekmektedir.
Bu karar ve eğilimleriniz bundan sonra yapacağımız çalışmaların dayanağı olacaktır.
Bu nedenle sağlıklı bir çalışma süreci için netleşmeyen noktalarda bir karar vermek ve
belirlediğiniz ölçüleri gözden geçirmeniz gerekmektedir. Çünkü bu aşamadan sonra zorunlu
kalmadıkça çalışmalarınızı bu ölçüler içerisinde yapacaksınız.
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Karar verme aşamasında önceki modülün teorik kısmını tekrar gözden geçirmeniz ve
elinizdeki modülün sonunda adresi yazılan web sitelerindeki yazıları okumanız, size büyük
yarar sağlayacaktır.
Sayfanın içeriğinin tasarımını da önemli ölçüde etkilediğini belirtmiştik. Bu aşamadan
sonra belli sayfa türlerinin genel özelliklerini tanıyarak verilen, seçilen içeriğe ve genel
özelliklerine uygun sayfa tasarımı çalışmaları yapacaksınız.

1.1. Kültür Sanat Sayfalarının Genel Özellikleri
Ülkemizde kültür sanat sayfalarına (gazeteciliğine) gereken önemin verildiğini
maalesef söyleyemeyiz. Günümüzde birçok kitle gazetesinde kültür sanat haberlerine
ayrılmış bir sayfa bile bulunmamaktadır. Şüphesiz bu durumun en temel nedeni
toplumumuzun geniş bir kesiminin kültür sanat konularına ilgisiz kalmasıdır. Ancak bu
duyarsızlığa bazı yüksek tirajlı gazetelerin yayın politikalarının da katkı sağladığını
vurgulamakta yarar var.
Kültür sanat sayfası okurları çoğunlukla eğitim düzeyi yüksek kişilerdir. Bunun doğal
sonucu olarak da estetik duyarlılıkları ve beklentileri daha yüksektir. Bu nedenle kültür sanat
sayfası tasarlarken estetik kaygının en yüksek düzeyde olması gerektiğini söyleyebiliriz.
Kaliteli bir kültür sanat sayfası yapabilmek için kültür sanat sayfalarının, gazetecilik
kavramı yanında kültür sanat alanında da iyi bir alt yapıya sahip insanlar tarafından
yapılması gerekmektedir. Kültür sanat alanının kapsamını düşündüğümüzde bu niteliklere
sahip insan sayısının ne kadar az olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.
Konunun başında sözünü ettiğimiz ilgisizlik sayfaların tasarımına da yansımaktadır.
Bu ilgisizlik gazetelerde kültür sanat sayfalarına yer verilmemesine ya da yer verilse bile
gereken önemin verilmemesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda çoğunlukla yeterli
eleman bulunmamasından kaynaklanan güncellikten yoksun yetersiz içerikle
karşılaşılmaktadır. Bu kısır içeriğin yeterli görsel destekten yoksun ve yazı ağırlıklı oluşu da
olması gerekenin aksine durağan, donuk, sıkıcı görünüme sahip sayfaları beraberinde
getirmektedir.
Kültür sanat sayfaları açısından gazetelerimizin önemli bir kısmının durumunun iç
açıcı olmadığına yukarıda değinmiştik. Ancak, özellikle son yıllarda bazı büyük ve köklü
gazetelerimizin yayın politikası umut verici niteliktedir.
Bu gazeteler genel olarak sayfa tasarımına önceki yıllardan daha fazla özen
göstermekte, bunun yanında kültür sanat sayfalarına da hem tasarım hem de içerik olarak
gereken önemi vermektedirler. Bu süreçte özverili çalışmalar sonucunda her geçen gün daha
fazla kaliteli sayfa yapılmaktadır. Bu gelişmelerin diğer gazeteleri de olumlu yönde
etkilediğini söyleyebiliriz.
Bütün bu gelişmelerle birlikte toplumumuzun eğitim düzeyinin ve yaşam
standartlarının artmasına paralel olarak kültür sanat sayfalarının hak ettiği yeri yakın bir
gelecekte bulacağını umuyoruz.
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Yukarıda değindiğimiz özellikler dışında bazı gazetelerin kültür sanat sayfalarında
sabit unsurların sıklığı dikkat çekicidir. İncelenen örneklerden de anlaşılabileceği gibi bu
unsurlar çoğu zaman köşe yazıları ve duyuru niteliğinde çizelgelerden oluşmaktadır.

Fotoğraf 1.1: Kültür sanat sayfaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda verilen bilgilerden yararlanarak bir kültür sanat
sayfası hazırlayınız. Bu faaliyette öğrendiğiniz bilgiler ışığında kültür sanat haberi özelliği
taşıyan metinler ve bu metinlere uygun görseller hazırlayınız. Hazırladığınız bu
malzemelerle gazete için haber sayfası hazırlayınız.
Açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İnternetten kültür/sanat özelliği taşıyan metinler bulunuz.

Metinlere uygun görseller bulunuz.

Kültür sanat sayfaları gazetenin 12 ve 13. sayfalarıdır.

13. sayfanın sol altında 23x13 cm boyutlarında bir ilan bulunmaktadır (Hazır
ilan kullanabilirsiniz.).

İhtiyaç duyarsanız sayfaya küçük güncel kültür sanat haberleri ekleyebilirsiniz.

Haberler için kullanacağınız görsel malzeme konusunda serbestsiniz. Değişik
kaynaklardan yararlanarak uygun görsel materyaller temin ediniz.

Gerek duyulması halinde haberler öğretmeniniz tarafından güncellenebilir.

İşlem Basamakları
 Verilen haberleri inceleyerek seçimini
ve derecelendirilmesini yapınız.
 Kullanacağınız ölçüleri belirleyiniz
(marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler
vb.).
 Bu konuda stillerinizi hazırlayarak
organize ediniz.
 Sayfanızın sabit unsurlarını
yerleştiriniz.

 Haberin yer alacağı alanı kabaca
belirleyin ve uygun görsel materyal
temin ediniz.

 Sayfaları plan kâğıdına çiziniz.
 Gereken düzenlemeleri yaparak
oluşturduğunuz başlıkları, spotları,
haber metinlerini ve görsel
malzemeleri sayfaya yerleştiriniz.
 Sayfanın çıktısını alarak kontrolünü
yapınız.

Öneriler
 Gazetelerin benzer sayfalarını inceleyiniz.
 Değişik gazetelerin benzer sayfalarındaki
ölçüleri inceleyiniz.
 Metin çalışmalarını paragraf ve karakter
stillerinden yararlanarak yapınız.
 Logoyu, köşe yazısını, ilanları ve
yaptığınız düzenlemenin gerektirdiği sabit
unsurları yerleştiriniz.
 Gazetelerdeki başlık uygulamalarını
inceleyiniz.
 Sayfanın okuyucularının çoğunlukla
eğitimli ve estetik beklentileri ortalamanın
üstünde insanlar olduğunu unutmayınız.
 Gerekirse fotoğrafları işleyerek daha
farklı ekiler elde edebilirsiniz.
 Planı bilgisayar ortamında da
hazırlayabilirsiniz.
 Sayfanın planını çizerken mizanpaj
yaklaşımınızı yansıtınız.
 Kültür sanat sayfaları estetik açıdan daha
fazla özen ve dikkat gerektiren
sayfalardır.
 Yaratıcılığınızı zorlayınız.
 Acele etmeyiniz. Dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aynı tarihli 3 gazetede yer alan kültür sanat haberlerinden yararlanarak standart
boyutlarda bir kültür sanat sayfası tasarlayınız. Sayfanız gazetenin 11. (sağ) sayfası olacaktır.
Sayfanın sağ altında 7x12 cm ebatlarında bir ilan yer alacaktır. Hazırladığınız sayfanın A3
ebadında çıktısını alarak öğretmeninize teslim ediniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenin davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Seçilen haberler sağlıklı bir şekilde derecelendirilmiş mi?
2. Kullanılan ölçüler, yaygın kurallar çerçevesinde belirlenmiş mi?
3. Sayfa, sabit unsurlar dikkate alınarak planlanmış mı?
4. Haberlere önem derecesine uygun bir konum belirlenmiş mi?
5. Haberlere uygun görsel materyaller kullanılmış mı?
6. Görsel materyallerin teknik özellikleri (çözünürlük, format vb.)
baskıya uygun mu?
7. Haberler ve görsel materyaller plana göre sayfaya yerleştirilmiş
mi?
8. Metinler yazım kurallarına uygun mu?
9. Sayfanın çıktısında hatalar kontrol edilmiş mi?
10. Sayfa kültür sanat sayfasının genel özelliklerini yansıtıyor mu?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız arasında
Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Genel özelliklerine ve içeriğine uygun ekonomi sayfası tasarlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Değişik tarihlerde yayınlanmış günlük gazetelerin ekonomi sayfalarını
inceleyiniz. Bu gazetelerin aynı tarihlerde yayınlanmış sayfalarını birbiriyle
karşılaştırınız.

Beğendiğiniz

sayfa

düzenlemelerini

arkadaşlarınızla

ve

öğretmeninizle paylaşınız.

2. EKONOMİ SAYFASI TASARLAMA
2.1. Ekonomi Sayfalarının Genel Özellikleri
Ekonomi sayfaları günlük gazeteler arasında önemli bir yere sahiptir. Şüphesiz bu
önem ekonomik gelişmelerin toplumun her kesimini ilgilendirecek nitelikte olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu sayfalarda yer alacak haberleri sağlıklı bir şekilde seçmek ve
derecelendirebilmek için hem iyi bir ekonomi bilgisine sahip olmak hem de güncel
gelişmelerden haberdar olmak şarttır.
Bu nedenle tüm büyük gazetelerde bulunan ekonomi servisi bu konuda uzmanlaşmış
personeliyle ekonomik gelişmeleri takip eder. Küçük ölçekli yerel gazetelerde ise durum
farklı olabilir. Haber toplama, haber yazma, haber seçme, görsel materyal seçme, sayfa
tasarlama ve düzenleme ve hatta baskı yapma gibi her biri ayrı uzmanlık alanı ve deneyim
isteyen işleri bir veya birkaç kişi yürütmek zorunda kalabilir.
Bu durumla karşılaşma ihtimaline karşı gazetecilik eğitimi alan kişilerin kendilerini
çok yönlü olarak geliştirmelerinin ve gündemi düzenli bir şekilde takip etmelerinin önemini
burada bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.
Özellikle büyük ölçekli gazeteler ekonomi sayfalarını bir bölüm olarak
değerlendirmekte ve buna göre yapılandırmaktadırlar. Bir başka deyişle ekonomi
haberlerinin yer aldığı sayfalar bir sayfa dizisi olmaktan çok bölüm olarak düzenlenmekte ve
bir takım alt başlıklarla (finans, para-borsa vb.) ayrı bir iç düzenlemeye gidilmektedir.
Bununla yetinmeyen birçok gazete okuyucularına iş hayatı ile ilgili ekler de sunmaktadırlar.
Ekonomi sayfalarının sayısı gazetenin toplam sayfa sayısına ve yayın politikasına göre
değişmektedir. Ancak ortalama olarak gazetelerin sayfalarının altı da birini ekonomik
gelişmelere ayırdığını söyleyebiliriz.
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Ekonomi sayfaları, tabloların, grafiklerin, sabit köşe ve ilanların bol bulunduğu
sayfalardır. Bu nedenle haber yerleştirmek için kullanılacak alan çoğu zaman sınırlıdır.
Sahip olduğu içerik itibarı ile ekonomi sayfaları genellikle çok dinamik sayfalar
değildir. Ancak önceleri ekonomi sayfalarında görsel açıdan oldukça belirgin olan durgunluk
giderek yerini daha hareketli, dinamik sayfalara bırakmaktadır.
Sabit unsurların yerleri oldukça önemlidir. Özellikle günlük olarak değişen unsurların
(döviz, borsa, altın vb.) yerlerinin değiştirilmemesi sürekli okuyucuların aradıkları bilgilere
kolay ulaşabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.
Ekonomi sayfalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise haberler içerisinde
verilen bilgilerin doğruluğudur. Bu şüphesiz her haber için geçerli bir kuraldır. Ancak söz
konusu olan özellikle rakamların sık kullanıldığı ekonomi haberleri olunca daha dikkatli
olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü yapılacak hatalar okuyucuları yapacakları
yatırımlar konusunda yanıltabileceği gibi, bazı hukuki sorunlar yaşanmasına da neden
olabilir.
Aşağıdaki sayfa örneklerini inceleyiniz.
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Fotoğraf 1.2: Ekonomi sayfaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama faaliyetimizde verilen haberlerden yararlanarak ikisi genel ekonomi biri de
finans sayfası olmak üzere üç ekonomi sayfası hazırlayınız.
Açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İnternetten kültür/sanat özelliği taşıyan metinler bulunuz.

Metinlere uygun görseller bulunuz.

Ekonomi bölümümüz gazetenin 7. (sağ) sayfasından itibaren başlamaktadır.

İlk bölüm sayfasının sağ altında 27x20 cm boyutlarında, ikinci ekonomi
sayfasının sol altında 15x27 cm boyutlarında bir ilan bulunmaktadır. Finans
sayfasının sağ altında 23x15 cm boyutlarında bir ilan bulunmaktadır (Hazır ilan
kullanabilirsiniz.).

İhtiyaç duyarsanız sayfaya güncel küçük ekonomi haberleri yerleştirebilirsiniz.

Finans sayfasında kullanılacak tabloları (döviz, borsa vb.) kendiniz temin
ederek sayfanıza ekleyiniz.

Haberler için kullanacağınız görsel malzeme konusunda serbestsiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Verilen haberlerin seçimini ve iç tasnifini
yapınız.
 Kullanacağınız ölçüleri belirleyin
(marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler vb.)
 Bu konuda stillerinizi hazırlayarak
organize ediniz.
 Kullanacağınız tabloların özelliklerini
belirleyiniz.
 Sayfanızın sabit unsurlarını yerleştiriniz.
Eğer kullanacaksanız ekonomi bölüm
başlığı ve iç başlık (Finans) oluşturunuz.

 Haberin yer alacağı alanı belirleyin ve
uygun görsel materyaller temin edinöz.

 Sayfaları plan kâğıdına çiziniz.
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 Gazetelerin benzer sayfalarındaki
tasnifleri dikkatli bir şekilde
inceleyiniz.
 Değişik gazetelerin benzer
sayfalarındaki ölçüleri inceleyin.
 Metin çalışmalarını paragraf ve
karakter stillerinden yararlanarak
yapınız.
 Hazırlayacağınız tabloların bütünlük
içinde olmasına dikkat ediniz.
 Daha önce geliştirmiş olduğunuz
logoyu, ilanları, tabloları ve yaptığınız
düzenlemenin gerektirdiği sabit
unsurları yerleştiriniz.
 Gazetelerdeki başlık uygulamalarını
inceleyiniz.
 Haberin önem derecesinin ekonomi
sayfalarında daha da önem kazandığını
unutmayınız.
 Hazır fotoğraf kullanabileceğiniz gibi
fotoğrafları işleyerek daha hareketli
düzenlemeler elde edebileceğinizi
unutmayınız.
 Planı bilgisayar ortamında da
hazırlayabilirsiniz.
 Sayfanın planını çizerken mizanpaj
yaklaşımınızı yansıtınız.

 Gereken düzenlemeleri yaparak
oluşturduğunuz başlıkları, spotları, haber
metinlerini ve görsel malzemeleri sayfaya
yerleştiriniz.

 Ekonomi sayfalarının içeriğinden
kaynaklanan durağan bir havası vardır.
Ancak bu sizin sayfalarınızın da
durağan olmasını gerektirmez.
 Farklı uygulamalara her zaman açık
olunuz.

 Sayfanın çıktısını alarak kontrolünü
yapınız.

 Acele etmeyiniz. Dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aynı tarihli 3 gazetede yer alan ekonomi haberlerinden yararlanarak standart
boyutlarda iki ekonomi sayfası tasarlayınız. Sayfalarımız gazetenin 7 ve 8. sayfaları
olacaktır. 7. sayfa genel ekonomi, 8. sayfa finans sayfası olacaktır. 7. sayfanın altında
19,5x25 cm ebatlarında bir ilan yer alacaktır. Hazırladığınız sayfaların A3 ebadında çıktısını
alarak öğretmeninize teslim ediniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenin davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Seçilen haberler sağlıklı bir şekilde derecelendirilmiş mi?
2. Haberlerin tasnifi (sayfalara dağılımı amacıyla) doğru bir
şekilde yapılmış mı?
3. Kullanılan ölçüler, yaygın kurallar çerçevesinde belirlenmiş mi?
4. Sayfa sabit unsurlar dikkate alınarak planlanmış mı?
5. Haberlere önem derecesine uygun bir konum belirlenmiş mi?
6. Haberlere uygun görsel materyaller kullanılmış mı?
7. Görsel materyallerin teknik özellikleri (çözünürlük, format
vb.)baskıya uygun mu?
8. Haberler ve görsel materyaller plana göre sayfaya yerleştirilmiş
mi?
9. Metinler yazım kurallarına uygun mu?
10. Sayfanın çıktısında hatalar kontrol edilmiş mi?
11. Sayfa ekonomi sayfasının genel özelliklerini yansıtıyor mu?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız arasında
Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Genel özelliklerine ve içeriğine uygun spor ve magazin sayfası tasarlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Değişik tarihlerde yayınlanmış günlük gazetelerin spor ve magazin sayfalarını
inceleyiniz. Bu gazetelerin aynı tarihlerde yayınlanmış sayfalarını birbiriyle
karşılaştırınız.

Beğendiğiniz

sayfa

düzenlemelerini

arkadaşlarınızla

ve

öğretmeninizle paylaşınız.


Gazetelerin spor ve magazin eklerini inceleyiniz. Beğendiğiniz sayfa
düzenlemelerini arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

3. SPOR VE MAGAZİN SAYFASI
TASARLAMA
Spor gazeteciliği ve magazin gazeteciliği içerikleri ve düzeyleri açısından dünyada
olduğu gibi ülkemizde de tartışma konusudur. Ancak bu tartışmalara rağmen spor ve
magazin haberlerine olan ilgi artarak sürmektedir. Özellikle magazin haberleri en çok
eleştiren kişilerin bile ilgisini çekebilmektedir. Spor haberlerinde de durum farksız değildir.
Futbol gündemi büyük kitlelerin en çok ilgi duyduğu konulardan biridir.
Toplumun bu yoğun ilgisi magazin ve spor haberlerinin gazeteler içerisindeki yerlerini
ve önemlerini artırmaktadır. Bu nedenle günümüzde gazeteler spor ve magazin sayfaları ile
yetinmemekte düzenli olarak magazin ve spor ekleri vermektedirler.

3.1. Spor ve Magazin Sayfalarının Genel Özellikleri
Haberin sunumunun ne kadar önemli olduğunu daha önceki çalışmalarımızda yeri
geldikçe örneklerle açıkladık. Ancak söz konusu olan spor ve magazin haberleri olunca
sunum daha çok önem kazanmaktadır. Özellikle spor sayfalarında maç haberlerinin
manşetine, fotoğrafına, spotlarına dikkat ettiğimizde bu hassasiyeti rahatlıkla fark edebiliriz.
Sayfa örneklerini incelediğimizde spor ve magazin sayfalarında görselliğin ön planda
olduğu, sayfaların içeriğe uygun bir şekilde renkli ve dinamik bir anlayışla sunulduğunu ilk
bakışta anlayabiliriz.
Bu anlayış çerçevesinde, haberler ilgi çekici başlıklar ve uzun olmayan metinlerle
sunulurken fotoğraflar sayıca fazla ve sayfada hareketliliğe katkı sağlayacak farklı (dekupe
vb.) formlarda kullanılmaktadır. Büyük fotoğrafların uygun alanlarını manşet ve spot arka
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planı olarak değerlendirmek özellikle spor sayfalarında yaygındır (Örnek spor sayfalarını
inceleyiniz.).
Diğer sayfalarda olduğu gibi spor ve magazin sayfalarında da sayfa düzenleyicilerin
alanla ilgili gerekli alt yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin futbol konusunda
bilgisi olmayan bir kişi sayfayı düzenlerken önemli bazı ayrıntıları gözden kaçırabilir
(Güncel gelişmelerden örnekler veriniz.).
Spor ve magazin gündeminin düzenli olarak takip edilmesi, haberlerin
değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Magazin
haberlerinin sağlıklı değerlendirilmesi ve derecelendirilmesinde konuyla ya da taraflarla
ilgili önceki yaşanmış hadiseler hakkında bilgi sahibi olmak haberin sunumuna önemli
katkılar sağlayabilmektedir (Güncel gelişmelerden örnekler veriniz.).
Aşağıdaki sayfa örneklerini inceleyiniz.
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Fotoğraf 1.3: Magazin ve spor sayfaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama faaliyetimizde aynı tarihli 3 büyük gazetede yayınlanan spor haberlerinden
yararlanarak iki spor sayfası hazırlayınız.

Sayfa numaraları 22 ve 23’tür. Dilerseniz karşılıklı sayfa çalışması
yapabilirsiniz.

Sağ taraftaki sayfanın altında 35x7 cm boyutlarında bir ilan bulunmaktadır
(Hazır ilan kullanabilirsiniz).

Haber havuzundan uygun gördüklerinizi seçerek sayfalara sığabilecek şekilde
düzenleyeceksiniz. Haberleri birleştirebilir, kısaltıp detaylandırabilirsiniz.

Haberler için kullanacağınız görsel malzeme konusunda serbestsiniz.

İşlem Basamakları
 Verilen haberlerin seçimini ve iç
tasnifini yapınız.
 Kullanacağınız ölçüleri belirleyiniz
(marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler vb.).
 Bu konuda stillerinizi hazırlayarak
organize ediniz.

 Sayfanızın sabit unsurlarını yerleştiriniz.

 Haberin yer alacağı alanı kabaca
belirleyiniz ve uygun görsel materyal
temin ediniz.

 Sayfaları plan kâğıdına çiziniz.
 Gereken düzenlemeleri yaparak
oluşturduğunuz başlıkları, spotları,
haber metinlerini ve görsel malzemeleri
sayfaya yerleştiriniz.
 Sayfanın çıktısını alarak kontrolünü
yapınız.

Öneriler
 Gazetelerin benzer sayfalarındaki
tasnifleri dikkatli bir şekilde inceleyiniz.
 Değişik gazetelerin benzer
sayfalarındaki ölçüleri inceleyiniz.
 Metin çalışmalarını paragraf ve karakter
stillerinden yararlanarak yapınız.
 Daha önce geliştirmiş olduğunuz
logoyu, ilanları, tabloları ve yaptığınız
düzenlemenin gerektirdiği sabit
unsurları yerleştiriniz.
 Gazetelerdeki başlık uygulamalarını
inceleyiniz.
 Haberin sunumunun canlı ve yaratıcı
nitelikte olmasının spor haberlerinde çok
önemli olduğunu unutmayınız.
 Hazır fotoğraf kullanabileceğiniz gibi
fotoğrafları işleyerek daha hareketli
düzenlemeler elde edebileceğinizi
unutmayın.
 Planı bilgisayar ortamında da
hazırlayabilirsiniz.
 Sayfanın planını çizerken mizanpaj
yaklaşımınızı yansıtınız.
 Spor sayfalarının görselliğin üst düzeyde
olduğu canlı, renkli ve dinamik sayfalar
olduğunu unutmayınız.
 Yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayınız.
 Acele etmeyiniz. Dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aynı tarihli 3 gazetede yer alan magazin haberlerinden yararlanarak standart
boyutlarda bir magazin sayfası tasarlayınız. Sayfamız gazetenin 2.(sol) sayfası olacaktır.
Hazırladığınız sayfanın A3 ebadında çıktısını alarak öğretmeninize teslim ediniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenin davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Seçilen haberler sağlıklı bir şekilde derecelendirilmiş mi?
2. Kullanılan ölçüler yaygın kurallar çerçevesinde belirlenmiş mi?
3. Sayfa, sabit unsurlar dikkate alınarak planlanmış mı?
4. Haberlere önem derecesine uygun bir konum belirlenmiş mi?
5. Haberlere uygun görsel materyaller kullanılmış mı?
6. Görsel materyallerin teknik özellikleri (çözünürlük, format vb.)
baskıya uygun mu?
7. Haberler ve görsel materyaller plana göre sayfaya yerleştirilmiş
mi?
8. Metinler yazım kurallarına uygun mu?
9. Sayfanın çıktısında hatalar kontrol edilmiş mi?
10. Sayfa magazin sayfasının genel özelliklerini yansıtıyor mu?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız arasında
Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Haber seçimi yaparak, genel özelliklerine ve içeriğine uygun birinci sayfa
tasarlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Değişik tarihlerde yayınlanmış günlük gazetelerin birinci sayfalarını inceleyiniz.
Bu gazetelerin aynı tarihlerde yayınlanmış sayfalarını birbiriyle karşılaştırınız.
Beğendiğiniz

sayfa

düzenlemelerini

arkadaşlarınızla

ve

öğretmeninizle

paylaşınız.


Aynı tarihte yayınlanan en az üç gazetenin birinci sayfalarını inceleyiniz. Bu
sayfalarda yer alan haberleri bir havuz kabul edin. Bu havuzdan yararlanarak
kendi birinci sayfanızı plan kâğıdına çizerek gazete sayfalarıyla birlikte
öğretmeninize teslim edin.

4. BİRİNCİ SAYFA TASARLAMA
Vitrin olarak da nitelendirilen birinci sayfayı bir gazetenin en önemli sayfası olarak
nitelendirebiliriz. Okurların ilk gördükleri sayfa olması nedeniyle gazetenin ambalajı olarak
da değerlendirilir.
Sayfa tasarımını bir tür sözsüz iletişim olarak da değerlendirebiliriz. Bu açıdan
baktığımızda okuyucuya hangi olayların en önemli gelişmeler olduğunu, gazetenin olaya
yaklaşımının ne olduğunu, hangi haberin daha değerli, hangi fotoğrafın daha anlamlı
olduğunu çoğunlukla sayfa tasarımı ile belirtiriz. Sayfa tasarımının bu fonksiyonun en büyük
önemi kazandığı yer birinci sayfadır.
Bir gazeteyi diğer gazetelerden ayıran görsel özelliklerin sayfa tasarımı ile ortaya
konduğunu daha önce belirtmiştik. En görünür sayfa olması nedeniyle birinci sayfanın hem
içerik hem de tasarım olarak gazetenin kişiliğini, yayın politikasını belirgin bir şekilde
yansıtması beklenir. Bu nedenle birinci sayfa da verilecek haberlerin seçimi ve
derecelendirilmesi son derece önemlidir.
Diğer sayfalardan farklı olarak birinci sayfada yer alan haberler her kategoriden
(siyaset, güncel, dünya, ekonomi, spor, magazin vb.) olabilir. Önemli olan haberlerin birinci
sayfada yer alabilecek öneme sahip olmasıdır. Bu önemi belirleyen temel unsurlar ise
gazetenin hitap ettiği okuyucu profili ve yayın politikasıdır (Sınıf ortamında aynı tarihte
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yayınlanmış gazetelerin birinci sayfalarını
değerlendiriniz.).

karşılaştırarak haber

seçimi

açısından

Gazetecilikte en önemli haber manşet haberdir. Bu nedenle birinci sayfada yer alacak
tüm haberler yanında manşet haber ya da haberlerin seçimi ve nasıl sunulacağı (başlık,
kaplayacağı alan, konum vb.) özel bir öneme sahiptir (İncelediğiniz birinci sayfalarda ortak
manşet olarak kullanılan haberleri başlıklar ve sunuluş özellikleri açısından karşılaştırınız.
Siz olsaydınız nasıl sunardınız? Sınıf ortamında tartışınız.).
Yukarıda değindiğimiz nedenlerden dolayı birinci sayfa son gelişmeler dikkate
alınarak en son düzenlenen sayfadır. Sayfa, gazetenin üst düzey yönetimi (genel yayın
yönetmeni, yazı işleri müdürü vb.) ve en deneyimli editörleri tarafından bir ekip çalışmasıyla
oluşturulur.
Bir gazete için en değerli alan birinci sayfanın en üst kısmıdır. Eğer manşetin de
ötesinde öneme sahip bir gelişme varsa bu haber için sürmanşet uygulamasına gidilir. Yani
haber logonun da yukarısında sayfanın en üst kısmında verilir. Sürmanşet uygulaması iki
manşet haber olması durumunda daha önemli olanı ayırmak için de kullanılır.
Eskiden gazetelerin tamamına yakınının uyguladığı bu gelenek, günümüzde eski
önemini yitirmiştir. Son zamanlarda birçok gazete tasarım anlayışları gereği logonun üstünü
ve yanını değişik kategorilerden haber anonslarına ayırmayı tercih etmektedir. Bu
uygulamanın nedenlerinden biri de geçmişte bazı gazetelerin bu alanı promosyon ilanları ya
da geniş kitleleri çok fazla ilgilendirmeyen haberlere ayırması sonucu, okuyucu nezdinde
alanın eski önemini yitirmesidir.
Gazetelerin tasarım anlayışlarına göre sayfada yer alan haber sayısı farklılık gösterir.
Önceleri birçok gazete birinci sayfayı neredeyse gazetenin içeriğini yansıtacak bir haber
anons sayfası olarak da değerlendirmekte ve önemli haberlerle birlikte çok sayıda anonsu
sayfaya yerleştirmekteydi. Doğal olarak sonuçta boşlukların az olduğu, karışık ve estetik
sorunları olan sayfalar ortaya çıkmaktaydı. Bu anlayışa uygun olarak yapılmış sayfalara
‘yığma’ tabiri de kullanılmaktadır.
Günümüzde de bu ve benzeri türde bir mizanpaj anlayışına sahip gazetelerin sayısı
azalmaktadır. Sayfa tasarımına verilen önemin artmasıyla birlikte gazeteler birinci sayfada
yer alacak haberler konusunda daha seçici davranmakta az sayıda haber kullanmakta ve
beyaz boşluklardan daha etkili şekilde yararlanılmaktadır. Sonuçta ortaya sade, ferah, estetik
açıdan daha kaliteli sayfalar çıkmaktadır.
Modülümüz sonunda diğer tasarım alanlarında olduğu gibi gazete sayfası tasarımında
da yaygın eğilimlerin zaman içerisinde değişiklik gösterdiğini, bu değişime ayak
uydurabilmek için sayfa tasarımı ile ilgili gelişmelerin değişik kaynaklardan sürekli takip
edilmesi gerektiğini hatırlatmakta yarar görüyoruz.
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22

Fotoğraf 1.4: Gazetede birinci sayfa örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama faaliyetimizde aynı tarihli 3 gazetenin birinci sayfalarından yararlanarak
birinci sayfa hazırlayınız.



Haber havuzundan uygun gördüklerinizi seçerek sayfaya sığabilecek şekilde
düzenleyeceksiniz. Haberleri birleştirebilir, kısaltıp detaylandırabilirsiniz.
Haberler için kullanacağınız görsel malzeme konusunda serbestsiniz. Değişik
kaynaklardan yararlanarak uygun görsel materyaller temin edebilirsiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Haberleri inceleyerek seçimini ve
derecelendirilmesini yapınız.

 Gazetelerin benzer sayfalarını
inceleyiniz. Sıradan olmamaya özen
gösteriniz.

 Kullanacağınız ölçüleri belirleyin
(marjlar, karakter, punto, zemin rengi,
boşluk ölçüleri, çizgi ve çerçeveler vb.)
 Bu konuda stillerinizi hazırlayarak
organize ediniz.

 Değişik gazetelerin benzer
sayfalarındaki ölçüleri inceleyiniz.
 Metin çalışmalarını paragraf ve karakter
stillerinden yararlanarak yapınız.

 Sayfanızın sabit unsurlarını yerleştiriniz.

 Haberin yer alacağı alanı kabaca
belirleyin ve uygun görsel materyal
temin ediniz.

 Sayfaları plan kâğıdına çiziniz.

 Daha önce geliştirmiş olduğunuz
logoyu, ilanları, tabloları ve yaptığınız
düzenlemenin gerektirdiği sabit
unsurları yerleştiriniz.
 Birinci sayfanın gazetenin vitrini
olduğunu unutmayınız.
 Hazır fotoğraf kullanabileceğiniz gibi
fotoğrafları işleyerek daha farklı etkiler
elde edebileceğinizi unutmayınız.
 Planı bilgisayar ortamında da
hazırlayabilirsiniz.
 Sayfanın planını çizerken mizanpaj
yaklaşımınızı yansıtınız.

 Gereken düzenlemeleri yaparak
 Haberin sunumunun en önemli olduğu
oluşturduğunuz başlıkları, spotları, haber
sayfa doğal olarak birinci sayfalardır. Bu
metinlerini ve görsel malzemeleri
nedenle çok özenli ve dikkatli olunuz.
sayfaya yerleştiriniz.
 Sayfanın çıktısını alarak kontrolünü
 Acele etmeyiniz. Dikkatli olunuz.
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aynı tarihli 5 gazetenin birinci sayfalarında yer alan haberlerden yararlanarak standart
boyutlarda bir vitrin sayfa tasarlayınız. Hazırladığınız sayfanın A3 ebadında çıktısını alarak
öğretmeninize teslim ediniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenin davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Haberleri seçerek sağlıklı bir şekilde derecelendirmiş mi?
2. Kullanılan ölçüler yaygın kurallar çerçevesinde belirlenmiş mi?
3. Sayfa sabit unsurlar dikkate alınarak planlanmış mı?
4. Haberler önem derecesine uygun bir şekilde konumlandırılmış
mı?
5. Görsel materyaller habere uygun mu?
6. Görsel materyallerin teknik özellikleri (çözünürlük, format
vb.)baskıya uygun mu?
7. Metinler ve görsel materyaller plana göre sayfaya yerleştirilmiş
mi?
8. Metinler yazım kurallarına uygun mu?
9. Sayfanın çıktısı üzerinde hatalar kontrol edilmiş mi?
10. Sayfa birinci sayfanın genel özelliklerini yansıtıyor mu?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikleriniz
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. Cevaplarınız arasında
Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmadığınızı
ölçmek amacıyla son üç gün de basında yer alan haber, yazı ve görsellerden yararlanarak
politika, güncel, ekonomi, dünya, kültür-sanat, çevre, sağlık, eğitim, spor, magazin
bölümlerinden en az altı tanesini içeren 12 sayfalık bir gazete hazırlayınız. Gazetenizin
birinci sayfası ve arka sayfasını bu bölümlerden bağımsız olarak düzenleyiniz.
Gerek duyarsanız sayfa sayısını artırabilirsiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Sayfaya girecek metinleri inceleyip seçtiniz mi?
2. Sayfaya girecek görsel malzemeyi inceleyip seçtiniz mi?
3. Çalışılacak alanı belirlediniz mi?
4. Sayfayı plan kağıdına çizdiniz mi?
5. Yeni proje açtınız mı?
6. Sayfayı gazete sayfası olarak yapılandırdınız mı?
7. Kültür sanat sayfasını hazırladınız mı?
8. Ekonomi sayfasını hazırladınız mı?
9. Spor/magazin sayfasını hazırladınız mı?
10. Birinci sayfayı hazırladınız mı?
11. Her bölümün metin ve görsellerini yerleştireceğiniz yeri
ayarladınız mı?
12. Sabit yerleri oluşturdunuz mu?
13. Metinleri yerleştirdiniz mi?
14. Görsel materyalleri yerleştirdiniz mi?
15. Başlıkları yerleştirdiniz mi?
16. Sayfayı kontrol ettiniz mi?
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Evet

Hayır
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