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Soru 1
A) Ekonomik hakların korunması
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği
B) Ülke güvenliğinin sağlanması
olan bir durumdur?
C) Kişilik haklarının korunması
A) Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması
D) Basın özgürlüğünün sınırlanması
B) Basın-yayın organlarının taraflı haber yapması
Soru 7
C) Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin açıklanması
Televizyonlarda gösterilen programlar bazen çocuk
D) İnsanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması
üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Soru 2
Buna göre televizyon programcılarının, bu konu hakkında
Aşağıda bazı muhabirlerin verdiği haberler yer almaktadır
aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması uygun olur?
Muhabir 1 : Politikacı Mehmet Bey, katıldığı televizyon
A) Çocuklara aileleriyle birlikte televizyon izle-me
programında anılarını anlattı.
zorunluluğu getirilmesi
Muhabir 2 : Ünlü yazar Ali Bey’in ailesi ile birlikte tatil
B) İnsanların bilinçlenmeleri amacıyla akıllı işa-retlerin
yaparken gizlice çektiğimiz fotoğrafları yayınlandı.
kullanılması
Muhabir 3 : Televizyonda yayınlanan açık oturuma katılan
C) Televizyon programlarının yabancı ülkelerde yaptırılması
vatandaşlar, eğitim konusundaki fikirlerini özgürce tartıştı.
D) Çocuklara televizyon izleme yasağının getiril-mesi
Muhabir 4 : Ses sanatçısı Serap Hanım, fotoğraflarını ve
Soru 8
günlüklerini yayımladı.
İki çocuk annesi olan Hatice Hanım akşam bir televizyon
Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği
kanalında yapılan yayından rahatsız olmuştur. Hatice hanım
hakkının ihlal edildiği söylenebilir?
bu konudaki şikayetini hangi kuruma yapmalıdır?
A) Muhabir 1
A) Basın Yayın Genel Müdürlüğü
B) Muhabir 2
B) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
C) Muhabir 3
C) Türk Dil Kurumu
D) Muhabir 4
D) Radyo Televizyon Üst Kurulu
Soru 3
Soru 9
Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı
Ünlü kaleci Hasan Golyemez tatilini geçirdiği Bodrum’daki
bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında
villasında paparaziler tarafından izinsiz görüntülenerek
tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.
gazete ve televizyonlarda resimleri ve görüntüleri
Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine
yayınlanmıştır.
yapılmış olabilir?
Bu televizyon ve gazeteler ile ilgili;
A) Özel hayatın gizliliğinin
I. Basın meslek ilkelerine uymuştur.
B) Doğru bilgi alma hakkının
II. Özel yaşamın gizliliğini ihlal etmiştir.
C) Kitle iletişim özgürlüğünün
III.Kişi haklarını ihlal etmiştir
D) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru 4
A) Yalnız l
Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim
B) I ve III
araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin
C) I ve II
serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.
D) II ve III
Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak,
Soru 10
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Televizyonda izlediği haberde , Buldan’da meydan gelen
A) Fikir paylaşımını sağladıkları
depremin 5.1 şiddetinde olduğunu öğrenen Nergiz, ertesi
B) Yargının kararlarını etkiledikleri
günü bir gazetede aynı depremin 6.0 şiddetinde yaşandığını
C) Toplumu yönlendiren bilgiler verdikleri
okumuştur.
D) Özgür düşünce ortamını oluşturdukları
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale
Soru 5
getirdiği söylenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?
A) İletişim araçlarının kontrolünün devlete verilme-sini
A) Günlük gazete çıkarmak
B) Kitle iletişim araçlarının sayısının azaltılmasını
B) Yarışma programları düzenlemek
C) İletişim araçlarından gelen haberlerin doğru-luğunun
C) Eurovision yarışmaları düzenlemek
araştırılmasını
D) Radyo ve Televizyon yayınlarını denetlemek
D) Kitle iletişim araçlarının yasaklanmasını
Soru 6
Anayasası'mızın 20. mad-desi "Herkes, özel hayatına ve aile
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz."
şeklindedir
Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden
hangisiyle daha çok ilişkilidir?
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