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1. Yeni bir ürün satmayı düşünüyorum. 

Reklamını iyi yapıp geniş kitlelere ulaşmam 

gerek. Bunun için hangi iletişim aracını 

kullanmalıyım. 

Yukarıda verilen iş adamı, ürününü daha 

kısa sürede ve daha geniş kitlelere tanıtmak 

için aşağıdaki iletişim araçlarından 

hangisini tercih etmelidir? 

A) Radyo      B) Televizyon 

C) Gazete     D) Dergi 

 

 

 

 

 

2. Türkiye’de televizyon ve radyoları 

denetleme yetkisine sahip olan (Radyo 

Televizyon Üst Kurulu) RTÜK, yaptığı 

anketlerde yayınların toplumdaki etkisini ve 

toplumun yayınlar hakkındaki görüşlerini takip 

eder. Yayın ilkelerine aykırı hareket eden, kişi 

haklarını ihlal ederek özel hayatlarını haber 

yapan kuruluşları uyarır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

RTÜK’ün sorumlulukları arasında 

gösterilemez? 

A) Toplumu rahatsız eden yayınları belirleme 

B) Yeni yayın kuruluşlarının oluşmasını 

sağlama 

C) Millî ahlaka uygun yayın yapılmasını 

sağlama 

D) Özel hayatın gizliliği ilkesine uygun yayın 

yapılmasını sağlama 

 

 

 

 

 

3. Çağımızda oldukça fazla ilgi gören kitle 

iletişim araçları (KİA), adından da anlaşılacağı 

gibi toplumların iletişim ihtiyacını giderme gibi 

bir fonksiyonu üzerine almıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde 

diğerlerine göre daha fazla kişiye ulaşan 

kitle iletişim aracıdır? 

A) Televizyon 

B) Gazete 

C) Dergi 

D) Telsiz 

4. İstanbul’da çocuk parkı olarak kullanılan 

kamusal alana, bir konut projesinin yapılacağı 

ülkenin gazete ve televizyonlarda haber olarak 

yer almış, bunun üzerine halk, imza toplayarak 

ve gösteri yaparak tepkisini ortaya koymuştur. 

Bu tepkiler üzerine projeden vazgeçilmiştir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek 

olarak gösterilebilir? 

A) Kitle iletişim araçlarının kamuoyu 

oluşturmadaki rolüne 

B) Kitle iletişim araçlarının toplumsal eşitliğe 

yaptığı katkıya 

C) Televizyon yayınlarının eğitime destek 

olmasına 

D) Gazete ve televizyonların özel hayatın 

gizliliğini korumasına 

 

 

5. Herhangi bir iletişim kanalının 

haberlerinde veya programlarında yanlış 

haberler yayılması aşağıdakilerden 

hangisine öncelikle ters düşer? 

A) Düşünce ahlakına 

B) Vicdan hürriyetine 

C) Basın ahlakına 

D) Kişi haklarına 

 

 

6. Yayın yapan bazı kuruluşlar zaman zaman 

kişilerin yasal haklarını çiğnemekte, toplumun 

genel ahlakına, gelenek ve göreneklerine aykırı 

yayınlar yapmaktadır. 

Bu kuruluşları yasal yollardan uyarma 

görevini aşağıdakilerden hangisi yapar? 

A) TRT             B) RTÜK 

C) TBMM        D) Anayasa Mahkemesi 

 

 

7. Kitle iletişim araçları, hayatımıza pek çok 

alanda katkı sağlamakta her alanda hayatımızı 

etkilemektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri 

değildir? 

A) Bilgiye kolayca ulaşabilme imkânı 

sunmuştur. 

B) Bireylerin iletişim kurmasını zorlaştırmıştır. 

C) Haber almayı kolaylaştırmıştır. 

D) Bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda 

bulunmuştur. 
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8. Bir konu hakkında halkın genel görüşünü 

ifade eden kavrama kamuoyu denir. Kamuoyu 

oluşturmada önemli olan faktörler vardır. Bu 

faktörler halkı yönlendirip kamuoyu 

oluşturmada oldukça etkilidir. 

Buna göre kamuoyu oluşturmada 

aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre 

daha az etkiye sahiptir? 

A) Sivil toplum kuruluşları 

B) Siyasi partiler 

C) Medya kuruluşları 

D) RTÜK 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim 

araçlarının olumlu yönüne örnek olarak 

gösterilebilir? 

A) Zeynep’in internette satışa sunulan kremi 

kullanması sonucunda cildinde lekeler 

oluşması 

B) Ahmet’in pandemi döneminde uzaktan 

eğitimlere katılarak derslerini takip etmesi 

C) Burçak’ın kaynağı belli olmayan adreslerden 

yanlış bilgi alması 

D) Seda’nın tüm günü televizyon izleyerek 

geçirmesi 

 

 

 

10. Dünyada ve ülkemizde gazete, televizyon, 

radyo, internet vb. kitle iletişim araçlarının 

kullanımında bazı görev ve sorumluluklar 

vardır. İnsan hakları, özel hayatın 

dokunulmazlığı, toplumsal eşitlik, adalet, genel 

ahlaka saygı gibi değerler her kurum ve 

kuruluşun sahip çıkması gereken kavramlardır. 

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim 

araçlarının görev ve sorumlulukları 

arasında yer almaz? 

A) Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri hızlı ve 

doğru bir biçimde topluma aktarmak 

B) Toplumsal sorunların çözülmesine katkı 

sağlamak 

C) Toplumun nasıl yönetileceğine karar 

vermek 

D) Bireylerin temel hak ve sorumluluklarını 

öğrenmesine yardımcı olmak 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim 

araçlarının işlevlerinden değildir? 

A) Haber verme 

B) Kamuoyu oluşturma 

C) İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları azaltma 

D) İnsanlar arasında bilgi alışverişini sağlayarak 

etkileşimi hızlandırma 

 

 

12. 1994 yılında kurulmuştur. Yayın ilkelerine 

aykırı yayın yapan kanalları cezalandırır. Radyo 

ve televizyon yayınlarının genel ahlaka, toplum 

düzenine, çocuk sağlığı ve gelişimine, 

ülkemizin birlik ve bütünlüğüne aykırı olması 

durumlarında bu yayınları denetleme görevini 

yapar. 

Ülkemizde radyo ve televizyon kanallarını 

denetleme yetkisi hangi kuruma aittir? 

A) RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

B) TTK : Türk Tarih Kurumu 

C) TRT : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

D) TDK : Türk Dil Kurumu 

 

 

13.  

ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN TEK YÜREK 

Türkiye Depremden Sonra Elazığ ve 

Malatya İçin Tek Yürek Oldu. 

Ünlü yapımcının programında Elazığ için rekor 

bağış toplandı! Elazığ depremi nedeniyle zarar 

gören vatandaşlar için başlatılan yardım 

kampanyasında 73 milyon TL bağış toplandı. 

Çok sayıda ünlü isim ve birçok vatandaş 

kampanyaya katkıda bulundu. İçişleri Bakanı, 

Elazığ’daki depremzedeler için 20 bin TL 

bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan bakan, 

“Bu kampanya depremzede vatandaşlarımızın 

yaralarına merhem olacak. Emeği geçenleri 

kutluyorum.” dedi. 

Bu haber metninden hareketle 

aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim 

araçlarının işlevlerinden biri değildir? 

A) Doğal afetleri engelleme 

B) Toplumu bilgilendirme ve kamuoyu 

oluşturma 

C) Yardımlaşma ve dayanışma duygusu 

oluşturma 

D) İnsanlar arasındaki etkileşimi artırma 
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14. 7. sınıf öğrencisi Serdar “İletişim” ünitesi ile 

ilgili tanımları sözlükten bularak defterine 

yazmış ancak iki kelimenin yerini yanlış 

yazmıştır. 

Tekzip : Her türlü yayının, sinema ve tiyatro 

eserinin yayınının ve gösterilmesinin izne bağlı 

olması, sıkı denetim. 

RTÜK : Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo 

ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu 

kuruluşudur. 

Sansür : Yalanlamak, doğru olmadığını 

açıklamak. 

Medya : İşitsel ve görsel araçların tümü. 

Hangi kelimelerin yerlerini değiştirirse 

tanımlar doğru olur? 

A) RTÜK - Sansür  

B) Medya - Tekzip 

C) Tekzip - Sansür  

D) Sansür – Medya 

 

 

 

 

 

15. Teknolojinin gelişmesi ile kitle iletişim 

araçlarının kullanımı yaygınlaşmakta ve 

insanlar bilgiye kolayca ulaşmaktadır. Aynı 

zamanda kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşması, denetimsiz bilginin, yalan ya da 

yanlış haberlerin ortaya çıkmasına ve bilgi 

kirliliğine sebep olmaktadır. 

Bu metinde bahsedilen olumsuzlukların 

giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) Bilgiye tek bir kaynaktan ulaşmaya özen 

gösterilmeli. 

B) Kitle iletişim araçlarından uzak durulmalı. 

C) Her bilgi doğru olarak kabul edilmeli. 

D) Medya okuryazarlığı becerisi kazanılmalı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Televizyondaki haberlerde Çin’in Vuhan 

şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgınını 

izleyen Fatih, babasına koronavirüsün ne 

olduğunu sormuştur. Babası da ona 

internetten araştırma yaparsa daha detaylı 

bilgiler öğrenebileceğini söylemiştir. 

Metinde geçen olaya göre aşağıdakilerden 

hangisi kitle iletişim araçlarının 

faydalarından biridir? 

A) Dünya’nın herhangi bir yerindeki bilgiye 

ulaşabilmeyi sağlar. 

B) Aile içi iletişimde önemlidir. 

C) Zamanı etkili değerlendirmemiz için bir 

araçtır. 

D) Olumlu iletişimi başlatır ve sürdürülmesine 

yardımcı olur. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A A C B B D B C 

11 12 13 14 15 16     

C A A C D A     

 

İl ÖDM sorularından derlenmiştir… 
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