HABERLEŞME

1. İletişimi toplumsal üretim etkinlikleri

3. Aşağıdaki

içinde ele alan ve üretimin de

yanlıştır?

ifadelerden

hangisi

insanlar arası iletişimden geçerek
geliştiğini

belirten

düşünür

a) 1900'lerin başlarında, iletişim

aşağıdakilerden hangisidir?

konusu özellikle sosyologlar ve
sosyal/kültürel

antropologlar

tarafından ele alınmıştır.

a) Emile Durkheim

b) İletişim, insan yaşamının tüm

b) Kari Marks
c) Herbert Spencer

etkinlikleri

d) Harold Lasswell

nedenle her zaman her yerde

ile

ilgilidir,

bu

vardır.
c) İletişim sözcüğü, iletişi alışverişi
anlamında

tüm

dünyasında
yalnız

canlılar

gözlenir;

insanlar

ancak,
simgeler

aracılığı ile duygu, düşünce,
bilgi biriktirip aktarabilirler.
d) İletişim

kavramının

bakıldığında,

tarihine

karşılıklılık/ortak

algılamalar türündeki bir iletişim
tanımından

iletimsel/mekanik

çizgisel bir iletişim tanımına
doğru bir eğilimin vardır.

2. İletişimi söylem sanatı olarak ele
alıp

inceleyen

disiplin

kilerden hangisidir?

aşağıda-

4. "Kim, neyi, hangi kanaldan, kime,
hangi

etkiyle

aşağıdaki

söyler"

bilim

formülü

insanlarından

hangisine aittir?
a) Retorik
b) Sibernetik

a) Claude Shannon

c) Göstergebilim

b) Waren Weawer

d) Fenomenoloji

c) Harold Lasswell
d) Herbert Spencer
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5. Aşağıdakilerden

hangisi

Lasswell

formülünün bir özelliği değildir?

8. Konuşma

süreci

gerekli

yerlerde

içinde

sözlerin

ve

değişik

biçimlerde durdurulmasına ne ad
a) İletişimi bir ikna süreci olarak

verilir?

görmesi
b) İletişim sürecine gürültü öğesini
katması

b) Sosyokültürel susma

c) İletiyi alan kişileri pasif hedefler
olarak görmesi
d) Etki

a) Sosyo-psikolojik susma

konusunu

c) Etkileşimsel susma
d) Psikolinguistik susma

temel

sorun

olarak görmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi çatışmaları
çözümlemek amacıyla oluşturulmuş
bir mekanizmadır?
6. Bir iletinin kendisini kestirilebilir
kılan niteliğine ne ad verilir?

a) Örgütsel rekabet
b) Ombudsman

a) Kod açımı

c) Grup performansı

b) Fazlalık

d) Hepsi

c) Yoksunluk
d) Enformasyon

10. Örgütleri, belli amaçları güden ve
oldukça yüksek düzeyde kurallara,
bağlanmış
7. Gülme,

sesin

anlam

yaratma

özelliklerinden hangisine girer?

topluluklar

olarak

tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ses nitelikleri

a) Açık sistem yaklaşımı

b) Ses niteleyiciler

b) Doğal sistem yaklaşımı

c) Ses bölücüleri

c) Rasyonel sistem yaklaşımı

d) Ses ritimleri

d) Kapalı sistem yaklaşımı
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11. Kitle iletişimi terimini ilk olarak kim

15. TRT hangi yılda kurulmuştur?

kullanmıştır?
a) 1964
a) Claude Shannon

b) 1965

b) Waren Weawer

c) 1966

c) Harold Lasswell

d) 1967

d) Herbert Spencer

12. Aşağıdakilerden

hangisi

kitle

iletişiminin bir özelliği değildir?
a) İzlerkitlesi geniştir.
b) İki yönlüdür.

16. TRT ilk televizyon yayınlarını hangi

c) İçeriği herkese açıktır.

şehirde gerçekleştirmiştir?

d) Profesyonel iletişimcilerle
yürütülür.

a) İstanbul
b) Ankara
c) Bursa

13. Parşömen

ilk

olarak

nerede

d) İzmit

kullanılmıştır?

a) Bergama
b) Papirüs
c) Mısır
d) Babil
17. Uydu
14. Eski

Roma'da

bugünkü

resmi

iletişimi

konusunda

yılında Batılı on bir ülkenin bir araya

gazetenin ilk şekli olan bültenlere ne

gelerek

ad verilir?

aşağıdakilerden hangisidir?

oluşturdukları

a) Açta Publica

a) SATCOM

b) Almanak

b) TELSTAR

c) Açta Diurna

c) INTELSAT

d) Açta Senatus

d) EUTELSAT
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18. Yeni uluslararası iletişim düzenini
kurmak için uluslar arası düzeyde ilk
girişimler hangi kuruluş bünyesinde
gerçekleştirilmiştir?

a) AB
b) UNICEF
c) NATO
d) UNESCO
19. Uluslararası ileti akışının dengesizliğini kabul eden, ortaya koyan ve
bunu

düzeltmek

için

seferber

edilecek stratejileri sorgulayan ilk
resmi

belge

aşağıdakilerden

hangisidir?

a) GATT Raporu
b) McLuhan Raporu
c) Mac Bride Raporu
d) FCC Raporu
20. İletişim

ağlarında

düzenlemelerin

kaldırılması aşağıdaki terimlerden
hangisiyle ifade edilir?
a) Özelleştirme
b) Küreselleşme
c) Deregülasyon
d) Regülasyon
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1

B

2

A

3

D

4

C

5

B

6

B

7

B

8

D

9

B

10

C

11

C

12

B

13

A

14

A

15

A

16

B

17

C

18

D

19

C

20

C
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