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Haber fotoğrafı için gerekli unsurları yakalayabilmeyi,
fotoğrafın dünya ve Türk basınındaki yerini, önemini ve
gelişimini anlatan öğrenme materyalidir.
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YETERLİK

Basında fotoğrafın kullanım oranlarını incelemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modülle, haber fotoğrafı için gerekli olan unsurları
yakalayıp dünyada ve Türkiye’de fotoğrafın basındaki yerini,
önemini ve gelişimini kavrayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Basında fotoğraf türlerini inceleyebileceksiniz.
2. Dünyada
basın
fotoğrafı
kullanım
oranını
inceleyebileceksiniz.
3. Türkiye’de
basın
fotoğrafı
kullanım
oranını
inceleyebileceksiniz.

Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri
ortamı, basın müzesi, süreli ve süresiz yanınlar gibi kendi
EĞİTİM
ÖĞRETİM
kendine ve grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar
ORTAMLARI
VE
DONANIMLARI
Donanım: Bilgisayar donanımlı atölye, projeksiyon, internet,
süreli ve süresiz yayınlar, ansiklopediler, kaynak kişiler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme soruları ile sınıf içinde oluşan tartışma ve
karşılıklı fikir alışverişleri sonunda kendinizi ölçerek
değerlendireceksiniz.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci
Haber fotoğrafları günümüzde gazeteler için vazgeçilmez unsurlardır, öyle ki
fotoğraflar artık gazetelerin "olmazsa olmazı" durumuna gelmiştir. Çünkü fotoğraf bir
yandan gazete sayfasının estetiğini sağlarken öte yandan haber içeriğini desteklemekte ama
her şeyin ötesinde haberin doğruluğunun bir kanıtı olmakta ya da olduğu varsayılmaktadır.
Ancak günümüzde haberin gerçekçiliği, fotoğrafının ya da görüntüsünün insanları ne kadar
etkilediğiyle ölçülmektedir.
Yazılı basında en önemli görevlerden birini üstlenen haber fotoğrafından ne derece
faydalanıldığını, bu aşamada, farklı kullanımlardan dolayı nasıl anlam değişikliğine
uğradığını, hangi etkileri yaptığını saptayacaksınız. Gazeteler haber fotoğraflarını bazen
gereksizce de kullanabiliyor, bazen de ihtiyaç olduğunda hiç kullanmıyor. İşin en acı tarafı
ise kimi gazetelerde bu işin deneyimsiz muhabirlere yaptırılıyor olması.
Bu modülle, basında kullanılan fotoğraf türlerini şekil ve içerik bakımından
inceleyecek, Türkiye ve dünyadaki yazılı basında fotoğraf kullanım oranlarını öğrenecek,
aralarındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayacaksınız. Böylece, meslek hayatınızda ihtiyaç
duyacağınız bilgileri edinmiş olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Basında yer alan fotoğraf türlerini inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bir hafta süre ile bir gazete satın alıp gazetede kullanılan fotoğrafları içerik
bakımından inceleyiniz, inceleme sonuçlarınızı özetleyerek sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Gazete ve dergilerde kullanılan fotoğrafları şekil bakımından inceleyiniz.

1. BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI
Basın fotoğrafçılığı görsel anlatıma açıklık getirmek üzere kısa ya da uzun metinle
desteklenen, yazılı basında yer alan fotoğrafik haber türüdür.

1.1. Basın Fotoğrafçılığının Önemi
Günümüz kitle iletişim araçlarının hemen hemen hepsinde fotoğraf kullanılmaktadır.
Ulusların dördüncü kuvvet olarak tanımladıkları basında artık fotoğraf kullanılmayan gazete
ve dergiye nadiren rastlanmaktadır. Haberlerin fotoğraflarla süslenmesi, yazının içeriğine
uygun fotoğrafın kullanılması, haberde anlatılmak istenen konusunun değerini artırmakta ve
hafızalarda daha uzun bir süre kalmasını sağlar. Bazen bir kare fotoğraf sayfalar dolusu
yazıdan daha etkili olur. Hele tirajı yüz binlere ulaşan gazeteler söz konusu olursa fotoğrafın
önemi iyice belirginleşmektedir.
Fotoğrafın kitle iletişimindeki öneminin bir başka nedeni de, fotoğrafın nesneleri
aslına uygun kalarak anlatan bir araç olmasındandır. Çünkü bir tabloda ressam hiçbir zaman
fotoğraftaki gibi renk tonlarını ve derinliği veremeyecektir, aynı zamanda fotoğraftaki kadar
gerçeğin kendisini de sunamayacaktır.
Görüntülü medyanın gelişmesi ve sayılarının artmasıyla birlikte, örneğin bir çatışma
haberi o gün televizyonlarda yayınlanabilir ve pek çok kişi olayın görüntüsünü
televizyonlardan izler. Ancak fotoğrafın önemi farklıdır. Fotoğraf, anı sonsuzlaştırması,
kalıcılığı ve akıllardan silinmeyecek etkiler yaratması nedeniyle önemini korumaktadır.
Fotoğrafın sinema ve televizyona karşı bir üstünlüğü vardır. Müziğin ya da sözün kattığı
yorumla her şey olduğundan başka güzel gösterilebilir. Oysa yapayalnız duran bir fotoğraf,
çevresini yalan ve yanlış bilgiler de sarsa gerçeği anlatır. Örneğin, Napalm bombasıyla
yanmış bir çocuğun fotoğrafı, hangi gerekçe ileri sürülürse sürülsün, savaşın insanlık
dışılığını anlatmaktadır.
Televizyondaki görüntülerin akıcı olması da fotoğrafa avantaj sağlar. İnsanlar,
dakikalarca, bazen de saatlerce fotoğrafa bakarak onu tam manasıyla inceleme fırsatı
bulabilirler. Peki, televizyon bu imkânı veriyor mu? Tabi ki hayır.
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1.2. Basın Fotoğrafçılığının Özellikleri










Haber fotoğrafından beklenen, olayı tüm açıklığı ve tüm gerçekliğiyle
yansıtmasıdır. Haber fotoğrafının öncelikle manipüle edilmemiş olması ve
tarafsız olması istenir. Çünkü haberi doğru olarak algılamamıza yardımcı
malzemedir.
Haber fotoğrafı haberin ayrılmaz bir parçası olduğu için, doğal olarak haber
açısından geçerli olan kurallar haber fotoğrafları için de geçerlidir. Haber
fotoğrafı, habere özgü olan “Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim?”
sorularının yanıtlarını verebilmelidir.
Haber fotoğrafı bir belgedir, bir kanıttır.
Gazete için çekilen fotoğraflarda önemli olan olaydır ve olayın saptanması
gerekir. Fotoğrafın diğer dallarından farklı olarak, haber fotoğrafı çoğu kez
anında gelişir.
Haber fotoğraflarının zaman zaman rastlantısal olarak gelişmesine karşın,
fotoğrafın seçimi ve kullanılması rastlantısal değildir. Burada editörün niyeti ön
plana çıkar.
Fotoğraflar bir akış değil, ancak gerçek bir zaman dilimi oldukları için hareketli
görüntülerden daha fazla kalıcıdırlar.
Fotoğrafın sağladığı diğer bir özellik ise, anlamsal yoğunluktur. Gazete,
okuruna, küçük fotoğraflarla aktaracağı bilgiyi yazıyla iletmek isterse daha çok
yer ayırması gerekecektir. Oysa kimi zaman haberi bütünleyen küçük bir
fotoğraf, satırlarla anlatılmak isteneni, okuyucunun anında algılamasını
sağlayabilir.

1.3. Basın Fotoğrafı Türleri
1.3.1. İçerik Bakımından Fotoğraf Türleri
İçerek açısından fotoğraf türleri üç başlık altında değerlendirilir: Belgelendiren,
renklendiren, kavramlaştıran fotoğraflar.

Belgelendiren Fotoğraflar
Okuyucuyu bilgilendirici işlev üstlenen fotoğraf türleridir. Korkunç bir sel baskınının
yol açtığı önemli zararları gösteren bir fotoğraf gibi.

Resim 1.1:Edremit’te sel baskını, ( 12 Mart 2012 Milliyet gazetesi )
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Renklendiren Fotoğraflar
Birlikte yer aldığı metnin konusunu ele alır. Ancak bilgilendirici görevi yoktur.
Örneğin, çevrecilerin isteklerini içeren bir yazıyla birlikte yayımlanan güzel bir orman
görüntüsü, renklendirici bir fotoğraftır.

Çevre sorunu dünyamızı tehdit etmeyi sürdürüyor.

Teknoloji ve sanayideki hızlı gelişme ile nüfus artışı çevreye yönelik
tehditleri her geçen gün biraz daha artırıyor. Çevre sorunları özellikle geçen
yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden en önemli
sorunlardan biri haline geldi.
Artan nüfus ve kentleşme, yeşil alanların azalması, evsel atıkların
çevreye bırakılması gibi sorunları beraberinde getirirken, modernliğin ve
gelişmenin göstergesi teknoloji ve sanayileşme de mevcut çevre sorunlarına
yenilerini ekledi. Çevreye bırakılan atıkların miktarı ve türü arttı. Kirliliğin
boyutları, katı atık kirliliği olarak şekillenen yerel kirlilikten, asit yağmurları
halindeki bölgesel kirliliğe, küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi
olarak ortaya çıkan küresel kirlenmeye kadar genişledi
DÜNYAYI TEHDİT EDEN SORUNLAR
Çevre duyarlılığından uzak gelişen endüstrileşme çabaları gerek ağaç
gibi kendini yenileyebilir, gerekse madenler gibi kendini yenileyemez enerji
kaynakları üzerinde olumsuz etkiler doğuruyor. Ağaç ve bitki dokusunda
tahribat artıyor, bunun sonucu ormanlar ve bitki türleri gittikçe azalıyor.
Erozyon ve çölleşme dünyayı tehdit ediyor. Fosil yakıtların yoğun
kullanılması asit yağmurları artırıyor. Sera gazları küresel ısınmaya yol
açarken, bu durum dünyanın önünde önemli bir tehlike olarak beliriyor. İklim
değişiklikleri kuraklık ve sellere neden oluyor. Çevre kirliliği başta insan
olmak üzere canlılar üzerinde de olumsuz etkilere yol açıyor. Kanser gibi
öldürücü hastalıklarda önemli artışlar yaşanırken, bazı bitki ve hayvanların
nesilleri çevre sorunlarının etkisi altında yok oluyor.
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Kavramsal Fotoğraflar
İrdelenen konunun merkezindeki kavramı görselleştirmeye yarar. Yıkılmış, artık
oturulmayan bir çiftliği yansıtan fotoğraf, “kırsal alanlardan göç” kavramını görselleştiren
bir fotoğraf veya doğal afetlerin getirdiği acıları kavramlaştıran fotoğraflar.
Sayısal nitelikli haberler, kesinlikle fotoğrafla görselleştirilemez. Bununla birlikte,
çizerler haber konularını yansıtan mizahla işlenmiş konular sunabilirler.

Resim1.2: Fotoğraf depremin etkisini kavramlaştırmakta

1.3.2. Şekil Bakımından Fotoğraf Türleri
Genel fotoğraf, yatay fotoğraf, dikey fotoğraf, detay fotoğraf ve özgün bakış açılı
fotoğraf olmak üzere ayrılabilir.



Genel Fotoğraf
Bir olayın geçtiği yer hakkında okuyucuya bilgi vermek amacıyla çekilen fotoğraftır.
Örneğin, Anıtkabir’de düzenlenen 10 Kasım töreni gibi, bir köyün uzaktan görünüşü gibi.
Habere uygunluk

Resim 1.3: Genel fotoğraf
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Yatay Fotoğraf
Görüntünün yatay kadrajlanmasıdır. Yani görüntüyü kaydederken, karedeki objelerin
yatay konumda olmasıdır.

Resim 1.4: Yatay fotoğraf


Dikey Fotoğraf
Görüntünün dikey kadrajlanmasıdır. Yani görüntüyü kaydederken objelerin dikey
konumda olmasıdır.

Resim 1.5: Dikey fotoğraf
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Detay Fotoğraf
Konu ile ilgili ayrıntıların çekimi. Örneğin büyük bir acı karşısında gözlerdeki
ifadenin yakın çekimi gibi.

Resim 1.5: Detay fotoğraf


Özgün Bakış Açılı Fotoğraf
Bahsedilen çekim şekillerinin dışında foto muhabirinin özgün çekim kadrajları
kullanmasıdır.

Resim 1.6: Özgün bakış açılı fotoğraf
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Belgelendiren
türdeki
fotoğraflarını inceleyiniz.

 Renklendiren
inceleyiniz.

 Kavramlaştıran
inceleyiniz.

basın

basın

basın

 Belgelendiren fotoğrafları incelerken
dikkatli olunuz.
 “O an” fotoğraflarının önemine ve
etkisine dikkat ediniz.

 Renklendiren basın fotoğraflarının daha
çok hangi haberlerde kullanıldığına
fotoğraflarını
dikkat ediniz.
 Renklendiren
fotoğraflarla
belgelendiren fotoğrafları teknik ve
konu bakımından karşılaştırınız.
 Kavramlaştıran fotoğrafların etkisine
dikkat
ediniz.
İncelemelerinizde
fotoğraflarını
detaylara dikkat ediniz.
 Seçtiğiniz haberlere kavramlaştıran
fotoğraflar seçiniz. Detaylara dikkat
ediniz.

 Farklı şekillerde kadrajlanmış basın
 Basın fotoğraflarını şekil bakımından
fotoğraflarının etkisine dikkat ediniz.
inceleyiniz.
 Detay fotoğrafları genel fotoğraflar
ile karşılaştırınız.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun
olan kutucuğu işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Belgelendiren basın fotoğraflarını incelediniz mi?
Renklendiren basın fotoğraflarını incelediniz mi?
Kavramlaştıran basın fotoğraflarını incelediniz mi?
Şekil bakımından basın fotoğraflarını incelediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Okuyucuyu bilgilendirici işlev üstlenen basın fotoğrafı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Belgelendiren fotoğraf
B) Renklendiren fotoğraf
C) Kavramlaştıran fotoğraf
D) Dikey fotoğraf

2.

Örneğin çevrecilerin isteklerini içeren bir yazıyla birlikte yayımlanan güzel bir orman
resmi, içerik bakımından hangi tür basın fotoğrafıdır?
A) Dikey fotoğraf
B) Yatay fotoğraf
C) Renklendiren fotoğraf
D) Özgün bakış açılı fotoğraf

3.

Aşağıdakilerden hangisi şekil bakımından basın fotoğrafı türlerinden biri değildir?
A) Detay basın fotoğrafları.
B) Kavramlaştıran basın fotoğrafları.
C) Dikey basın fotoğrafları.
D) Genel basın fotoğrafları.
Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

4.

İrdelenen konunun merkezindeki kavramı görselleştirmeye yarayan fotoğraflar
……………………basın fotoğrafı türüdür.

5.

Haberle ilgili genel bilgi vermek amaçlı kullanılan (örneğin bir köyün uzaktan
görünüşü) fotoğraflar ……………. fotoğraf olarak adlandırılır.
Aşağıda verilen ifadelerin sonundaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y)koyunuz.

6.

( ) Alt açı fotoğrafları kişileri ulu, yüce gösterirler?

7.

( ) Sayısal nitelikli haberler, kesinlikle fotoğrafla görselleştirilemezler.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
AMAÇ
Dünyada ve Türkiye’de basın fotoğrafı kullanım oranlarını inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bir hafta süre ile farklı ulusal gazeteleri alarak kullanılan fotoğrafları sayınız.
Fotoğrafların daha çok hangi sayfalarda kullanıldığını inceleyiniz.
Ülkemizde dağıtımı yapılan yabancı dildeki gazeteleri fotoğraf kullanımı
açısından inceleyiniz.
Haber dergileri ile gazeteleri fotoğraf kullanımı açısından karşılaştırınız.

2. YAZILI BASINDA FOTOĞRAF
KULLANIMI
Günümüzde kitle iletişim araçları içinde önemli bir yere sahip olan haber
fotoğrafçılığından, kullanım alanı olarak farklı yararlanmalar söz konusudur. Haber fotoğrafı
kullanım alanları gazeteden gazeteye ya da ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu alanda
yapılan araştırmalar sonunda ulaşılan bazı saptamalar vardır ki, bu saptamalar bütün
gazetelerde yaklaşık olarak aynı sonuçları vermektedir.
Bunlardan birincisi küresel haber fotoğraflarının ulusal ve yerel basında az yer alması
ya da yer aldığı sayfaların genelde orta sayfalar olmasıdır. Bu sonuçlar dünyanın en saygın
gazeteleri içinde, tirajı 1000 olan bir ulusal ya da yerel gazete için de aynı çıkmaktadır.
Yerel haber fotoğraflarının da uluslararası ve ulusal basında, ya çok düşük oranlarda
kullanıldığını ya da hiç kullanılmadığını görmekteyiz. Sadece bazı büyük gazetelerin hafta
sonu ya da belirli günlerde çıkan kent eklerinde rastladığımız bu fotoğrafların oranı yine
ulusal ve uluslararası haber fotoğraflarının yanında çok küçük kalmaktadır.
Fotoğraf Sanatçısı Özer KANBUROĞLU’nun incelemeye aldığı gazetelerle ile ilgili
çıkan genel sonuçlar şunlardır:


Ekonomi haberi ağırlıklı gazeteler genelde spor, kültür ve magazine yer
ayırmıyor.



Bütün ekonomi haberleri siyah/beyaz teknikle yayımlanıyor.



Ulusal haber fotoğrafları küresel ve yerel haber fotoğraflarından daha fazla.



Son sayfa haber fotoğrafları, reklâm alındığında çıkartılabiliyor.



Ulusal ve uluslararası basında yerel haber fotoğrafı neredeyse kullanılmıyor.
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Ulusal ve uluslararası gazetelerde küresel haber fotoğraflarının kullanımı, ulusal
haber fotoğraflarının dörtte bir oranındadır



Yerel gazeteler küresel ve ulusal haber fotoğraflarına hiç yer vermiyor.



Tüm basında ekonomi haber fotoğrafı oranı diğer haber fotoğraflarına göre çok
az.



Sıcak haber fotoğrafları gazetelerde boyut olarak çok yer alıyor.



Hem ulusal hem uluslararası hem de yerel basında spor haberleri bazen baş
sayfanın çok büyük kısmını kaplayabiliyor.



Uluslararası gazeteler, genelde siyah/beyaz haber fotoğrafı yayımlıyor.



Yayımı renkli olarak yapan çoğu gazeteler yüzde 50 oranına kadar siyah/beyaz
haber fotoğrafı yayımlıyorlar.



Daha çok ekonomi ve kültür haberleri siyah/beyaz teknik ile yayımlanıyor.



Spor haberleri ile sıcak haber fotoğrafları çoğunlukla renkli.



Yerel gazeteler ulusal ve uluslararası basına göre kültür haber fotoğraflarına
daha çok yer veriyor.



Gerek küresel, gerek ulusal, gerekse yerel bazda yayımlanan gazetelerde spor
haber fotoğrafları büyük bir yüzde ile yer alıyor.



Spor gazeteleri genel haberlere ya hiç yer vermiyor ya da çok az yer veriyor.



Yerel gazetelerde hiç yer almayan haber fotoğrafı tipi ekonomi haber
fotoğrafları.



Yerel gazetelerde haber fotoğrafları çoğunlukla siyah/beyaz.

2.1. Dünyada Yazılı Basında Fotoğraf Kullanımı


Günümüzde küresel, ulusal ve yerel haber fotoğraflarının uluslararası basında
kullanımı (yüzde olarak)

13

Financial Times
Ekonomi ağırlıklı Finascal Times
gazetesinin haber fotoğrafına ayırdığı oran
yüzde 12’dir. Gazetenin haber fotoğrafına
yer verdiği sayfalar genellikle baş ve son
sayfalardır.
Küresel
haber
fotoğraflarından
yararlanma oranı ise çok düşük: yüzde 6.
Küresel haber fotoğrafının tamamına
yakını orta sayfalarda kullanılıyor. Financial
Times gazetesi, yerel haber fotoğraflarına
diğer gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
The Independent
İngiliz The Independent gazetesinin
haber fotoğrafına ayırdığı oran yüzde 11. Bu
oran, daha çok baş ve orta sayfalarda.
Küresel haber fotoğrafından yararlanma
oranı ise çok düşük yüzde 2 oranında.
Küresel haber fotoğraflarının tamamına
yakını, orta sayfalarda kullanılıyor. The
Independent gazetesi, yerel haber fotoğrafına
diğer gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
The Independent gazetesinin haber
fotoğrafına yer verdiği sayfalar genellikle baş
ve son sayfalar.
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The Wall Street Journal
Ekonomi ağırlıklı gazeteler içindeki en
saygın gazetelerden biri olan The Wall Street
Journal Gazetesi’nin, haber fotoğrafına
ayırdığı oran yüzde 4. Bu oran, daha çok baş
ve son sayfalarda.
Küresel
haber
fotoğrafından
yararlanma oranı ise çok düşük yüzde 1
oranında. Küresel haber fotoğrafının
tamamına yakını, orta sayfalarda kullanılıyor.
Yerel haber fotoğrafına hiç yer vermiyor.
The Wall Street Journal Gazetesi’nin
haber fotoğrafına yer verdiği sayfalar
genellikle baş ve son sayfalar.
Frankfurter Allgemeine
Almanlar Frankfurter Allgemeine
gazetesi’nin haber fotoğrafına ayırdığı oran
%10. Bu oran daha çok orta ve son
sayfalarda. Küresel haber fotoğrafından
yararlanma oranı ise yüzde 4. Küresel haber
fotoğrafının tamamına yakını, orta ve son
sayfalarda
kullanılıyor.
Frankfurtter
Allegemeine gazetesi, yerel haber fotoğrafına
diğer gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
Frankfurter Allgemeine gazetesi’nin haber
fotoğrafına yer verdiği sayfalar, genellikle
orta ve son sayfalar.
Herald Tribüne
Amerika’da yayımlanan dünyanın en
saygın gazetelerinden biri olan Herald
Tribüne gazetesinin, haber fotoğrafına
ayırdığı oran yüzde 12. Bu oran daha çok
orta sayfalarda. Küresel haber fotoğrafından
yararlanma oranı ise yüzde 6. Küresel haber
fotoğrafı baş, orta ve son sayfalarda
kullanılıyor. Herald Tribüne gazetesi, yerel
haber fotoğrafına hiç yer vermiyor.
Herald Tribüne gazetesinin haber
fotoğrafına yer verdiği sayfalar, genellikle
baş, orta ve son sayfalar.
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The Guardian
İngiliz gazetesi olan The Guardian
gazetesinin haber fotoğrafına ayırdığı oran
yüzde 17. Bu oran daha çok baş ve son
sayfalarda. Küresel haber fotoğraflarından
yararlanma oranı ise yüzde 5. Küresel haber
fotoğraflarını genellikle orta sayfalarda
kullanıyor. The Guardian gazetesi yerel
haber fotoğraflarına diğer gazeteler gibi hiç
yer vermiyor.
The Guardian gazetesinin haber
fotoğrafına yer verdiği sayfalar, genellikle
baş ve son sayfalar.
Le Monde
Fransa’da yayımlanan Le Monde
gazetesinin haber fotoğrafına ayırdığı oran
yüzde 4. Le Monde bu konuda oldukça
tutucu. Bu oran daha çok baş ve orta
sayfalarda.
Küresel
haber
fotoğrafından
yararlanma oranı ise oldukça düşük yüzde 2.
Küresel haber fotoğrafı, genelde baş ve orta
sayfalarda kullanılıyor.
Le Monde gazetesi, yerel haber
fotoğrafına diğer gazeteler gibi hiç yer
vermiyor.
Le
Monde
gazetesinin
haber
fotoğrafına yer verdiği sayfalar, genellikle
baş ve orta sayfalar.

2.2. Türkiye’de Yazılı Basında Fotoğraf Kullanımı
Küresel, ulusal ve yerel haber fotoğraflarının ulusal basında kullanımı (2000’li yıllara
ait yüzde olarak)
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Milliyet
Milliyet gazetesinde haber fotoğrafı
kullanım oranı 1950’li yıllarda; yüzde 4, 1960’lı
yıllarda yüzde 5, 1970’li yıllarda yüzde 7, 1980’li
yıllarda yüzde 12, 1990’lı yıllarda ise yüzde
15’dir.
Günümüzde Milliyet gazetesi haber
fotoğrafından yüzde 16 oranında yararlanıyor.
Küresel haber fotoğraflarından yararlanma oranı
ise yüzde 3. Milliyet gazetesi, yerel haber
fotoğrafına hiç yer vermiyor.
Milliyet gazetesinin haber fotoğrafına yer
verdiği sayfalar genellikle baş, orta ve son
sayfalar.

Cumhuriyet
Cumhuriyet gazetesinde haber fotoğrafı
kullanım oranı; 1930’lu yıllarda yüzde 1, 1940’lı
yıllarda yüzde 3, 1950’li yıllarda yüzde 3, 1960’lı
yıllarda yüzde 5, 1970’li yıllarda yüzde 6, 1980’li
yıllarda yüzde 11, 1990’lı yıllarda ise yüzde 16.
Gazetesinin
günümüzde
haber
fotoğrafından yararlanma oranı ise yüzde 17,
küresel haber fotoğraflarından yararlanma oranı
ise yüzde 3. Cumhuriyet gazetesi yerel haber
fotoğraflarına hiç yer vermiyor.
Cumhuriyet gazetesinin haber fotoğrafına
yer verdiği sayfalar genellikle baş, orta ve son
sayfalardır.
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Hürriyet
Hürriyet gazetesinde haber fotoğrafı
kullanım oranı; 1940’lı yıllarda yüzde 4, 1950’li
yıllarda yüzde 6, 1960’lı yıllarda yüzde 8, 1970’li
yıllarda yüzde 10, 1980’li yıllarda yüzde 11,
1990’lı yıllarda ise yüzde 12’dir.
Hürriyet gazetesinin günümüzde haber
fotoğrafından yararlanma oranı ise yüzde 16.
Küresel haber fotoğraflarından yararlanma oranı
yüzde 4. Bu oran baş, orta ve son sayfada eşit
olarak yayılıyor. Hürriyet gazetesi yerel haber
fotoğrafına hiç yer vermiyor.
Hürriyet gazetesinin haber fotoğrafına yer
verdiği sayfalar genellikle baş, orta ve son
sayfalar.

Akşam
Akşam gazetesinde haber fotoğrafı kullanım
oranı; 1940’lı yıllarda yüzde 4, günümüzde haber
fotoğrafından yararlanma oranı ise yüzde 12.
Küresel haber fotoğrafından yararlanma oranı yüzde
1. Küresel haber fotoğrafının tamamına yakını son
sayfada kullanılıyor. Akşam gazetesi yerel haber
fotoğrafına diğer gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
Ayrıca Akşam gazetesi haber fotoğrafına baş
sayfada daha çok yer veriyor.
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Sabah
Sabah gazetesinin haber fotoğrafından
yararlanma oranı; 1980’li yıllarda yüzde 11, 1990’lı
yıllarda yüzde 15, günümüzde ise yüzde 16’dır.
Küresel haber fotoğrafından yararlanma oranı
yüzde 5. Bu oranın tamamına yakını son sayfada
kullanılıyor. Sabah gazetesi yerel haber fotoğrafına
hiç yer vermiyor.
Sabah gazetesinin haber fotoğrafına yer
verdiği sayfalar, genellikle baş, orta ve son sayfalar.
Radikal
Radikal gazetesinin haber fotoğrafından
yararlanma oranı yüzde 14. Küresel haber
fotoğraflarından yararlanma oranı ise yüzde 6.
Küresel haber fotoğrafına son sayfada daha fazla
kullanıyor. Gazete, yerel haber fotoğrafına diğer
gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
Radikal gazetesinin haber fotoğrafına yer
verdiği sayfalar genellikle baş, orta ve son sayfalar.

Türkiye
Türkiye gazetesinin haber fotoğrafından
yararlanma oranı; 1990’lı yıllarda yüzde 10,
günümüzde ise yüzde 17’dir. Küresel haber
fotoğrafından yararlanma oranı ise yüzde 2. Küresel
haber fotoğrafına orta sayfada daha fazla yer veriyor.
Türkiye gazetesi, yerel haber fotoğrafına diğer
gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
Türkiye gazetesinin haber fotoğrafına yer
verdiği sayfalar genellikle baş sayfalardır.
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Dünya
Dünya gazetesinin haber fotoğrafından
yararlanma oranı; 1970’li yıllarda yüzde 3, 1980’li
yıllarda yüzde 4, 1990’lı yıllarda ise yüzde 11’dir.
Günümüzde ise günlük olarak yayımlanan
ekonomi ağırlıklı Dünya gazetesinin haber
fotoğrafından yararlanma oranı yüzde 10. Küresel
haber fotoğraflarından yararlanma oranı ise çok
düşük: yüzde 2. Gazete, küresel haber fotoğrafına
orta sayfada daha fazla yer veriyor. Dünya gazetesi,
yerel haber fotoğrafına diğer gazeteler gibi hiç yer
vermiyor. Dünya gazetesinin haber fotoğrafına yer
verdiği sayfalar, genellikle baş ve son sayfalardır.

Star
Haber fotoğrafına en çok yer veren gazete
olan Star gazetesinin haber fotoğraf oranı yüzde 37.
Bu oran daha çok baş ve orta sayfalarda. Küresel
haber fotoğrafından yararlanma oranı ise yüzde 5.
Küresel haber fotoğraflarının tamamına yakınını,
orta sayfalarda kullanıyor. Star gazetesi yerel haber
fotoğrafına diğer gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
Star gazetesinin haber fotoğrafına yer verdiği
sayfalar genellikle baş, orta ve son sayfalar.

Turkish Daily News
Günlük olarak yayımlanan ekonomi ağırlıklı
Türkish Daily News gazetesi haber fotoğrafından
yüzde 14 oranında yararlanıyor. Küresel haber
fotoğrafından yararlanma oranı ise yüzde 6. Küresel
haber fotoğrafına orta sayfada daha fazla yer veriyor.
Yerel haber fotoğrafına diğer gazeteler gibi hiç yer
vermiyor.
Türkish Daily News gazetesinin haber
fotoğrafına yer verdiği sayfalar genellikle baş ve son
sayfalardır.
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Finansal Forum
Günlük olarak yayımlanan ekonomi ağırlıklı
Finansal Forum gazetesi, haber fotoğrafından yüzde
8 oranında yararlanıyor. Küresel haber fotoğrafından
yararlanma oranı ise yüzde 3. Küresel haber
fotoğrafına baş ve son sayfalarda daha fazla
kullanıyor. Finansal Forum gazetesi yerel haber
fotoğraflarına diğer gazeteler gibi hiç yer vermiyor.
Finansal Forum gazetesinin haber fotoğrafına
yer verdiği sayfalar genellikle baş ve son sayfalardır.

2.3. Dünyada ve Türkiye’de Yazılı Basının Fotoğraf Kullanımı
Açısından Karşılaştırması
Yukarıdaki araştırmada da görüldüğü gibi ülkemizde gazetelerde fotoğraf kullanım
oranı daha fazladır. Türkiye’de yayımlanan gazetelerde, fotoğraflarda kaynak gösterme oranı
da dünya gazetelerine göre daha azdır.
Çekilen fotoğrafların değerlendirilmesi çok önemlidir. Bir fotoğrafın çerçevesi, tonu,
bakış açısı, etkileme gücü, inandırıcılığı, samimiyeti, aksiyonu, renk dengesi gibi birçok
etken, usta göz ve beyinlerle okura daha iyi yansıtılır. Türkiye'de fotoğraf editörü olan basın
kuruluşu sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmemektedir. Basın kuruluşlarında
fotoğrafı seçme işi haber müdürleri, istihbarat şefleri ve sayfa sekreterlerine bırakılmıştır.
Fotoğraf editörü olan gazetelerimizdeki görsel kalite ile diğer gazetelerdeki görsel
kalite kıyas kabul etmez. Dünyaca ünlü Time dergisinin başarısının ardında yatan
faktörlerden biri de tam 9 fotoğraf editörü olmasıdır. Dünyanın önde gelen tüm basın
organlarında birden fazla fotoğraf editörü bulunmaktadır.
Tiraj kendi başına bir basın organına saygınlık sağlamaz. Saygınlık içeriğin gücü ile
sağlanır. Günlük gazetelerimizde fotoğrafın kapladığı oran yazıya oranla azımsanamayacak
büyüklüktedir. Fotoğrafın oldukça yoğun olarak kullanıldığı gazetelerimizde fotoğraf
editörlüğü kurumunun yerleşmemiş olması büyük bir eksikliktir.
Aşağıda yer alan http://www.ntvmsnbc.com/news/380846.asp adresinden alınan
haberi inceleyiniz.
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Türk insanı kelimeler yerine görsel iletişimi tercih ediyor. Ayrıca, internet
kullanımının yaygınlaşması da izinsiz fotoğraf kullanımı artırdı .
ANKARA - Türkiye’deki tirajı 250 binin üzerinde 7 gazete ile ABD’de yayınlanan 2
milyon 154 bin tirajlı USA Today International’ın karşılaştırıldığı araştırmada, 7 gazetede
günde ortalama 100’er fotoğraf, USA Today’de ise 50 fotoğraf kullanılıyor. USA Today’de
kullanılan fotoğrafların yüzde 97.99’unda kaynak belirtilirken, araştırmaya konu olan 7
gazetenin biri hariç diğerlerinde bu oran yüzde 15’in altında bulunuyor.
Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Melih Zafer Arıcan’ın günlük gazetelerde
fotoğraf kullanımıyla ilgili olarak yaptığı araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koymuştur.
Türkiye’deki tirajı 250 binin üzerinde 7 gazete izlenerek yapılan araştırmada elde
edilen veriler, ABD’de yayınlanan ve tirajı 2 milyon 154 bini aşan USA Today International
ile karşılaştırıldı. Araştırmaya konu olan ve tirajları 283 bin ile 644 bin arasında değişen 7
gazetede, bir hafta süren inceleme sonucu gazetelerin günde ortalama 100’er fotoğraf, tirajı 2
milyon 154 bini aşan USA Today’de ise 50 fotoğraf kullanıldığına dikkat çekildi. Fotoğraf
sayısıyla bağlantılı olarak “Türk insanının kelimeler yerine görsel iletişimi tercih ettiği”
görüşüne yer verilen araştırmada, günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla “izinsiz
fotoğraf kopyalamak ve yayınlamanın çok popüler hale geldiği” saptaması yapıldı. Kaynak
belirtilmiyor. Araştırmada, gazetelerde kullanılan fotoğrafların kaynağıyla ilgili
değerlendirmelerin sonuçlarına da yer verildi. Söz konusu gazetelerde bir hafta süreyle
kullanılan toplam 5 bin 551 fotoğraf, kaynak belirtme kriteri açısından incelendiğinde çarpıcı
bir sonuca varıldı.

USA Today’in hemen hemen tüm fotoğraflarında kaynak belirttiği görülürken,
Türkiye’de izlenen 7 gazetenin biri hariç diğerlerinde bu oranın yüzde 15’in altında olduğu
belirlendi. USA Today’de yayınlanan fotoğrafların yüzde 97.99’unun kaynağının belirtildiği,
Türkiye’de ise incelenen 7 gazeteden sadece birinde bu oranın yüzde 54 olduğu vurgulandı. Bu
gazeteyi yüzde 13 ve yüzde 11 oranlarıyla izleyen iki gazetenin ardından diğer 4 gazetede
kaynak kullanımı oranı 10’un altında kalırken, 290 bini aşkın tirajı bulunan bir gazete ise 0.07
oranı ile en alt sırada yer aldı. USA Today’de bir hafta süreyle 348 fotoğraf yayınlanırken,
bunların 341’inde kaynak belirtildi. Türkiye’de ise izlenen 7 gazete arasında 644 bin ile tirajı
en yüksek olan gazetede aynı sürede kullanılan bin 31 fotoğrafın sadece 32’sinde, ikinci sırada
yer alan 518 bin tirajlı gazetede yer alan 716 fotoğrafın ise 57’sinde kaynak gösterildiği
görüldü.
(2 Ağustos 2006)

Fotoğraf kullanımı açısından dergileri incelediğimizde ise ülkemizde ve yabancı
basında gazetelerden farklı olarak daha çok ve teknik açıdan daha kaliteli fotoğraflar
kullanıldığı görülmektedir. Gazetelerde bir adet fotoğrafla verilen haber dergide çok daha
fazla fotoğrafla verilebilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Dünyada
yayımlanan
gazetelerdeki
fotoğraf
oranlarını inceleyiniz.

Öneriler
 İncelemelerinizi
yaparken
dikkatli
olunuz.
önemli
 Detaylara dikkat ediniz. Gazeteleri
kullanım
türlerine göre değerlendiriniz.
 Çok yönlü düşününüz.
 Not almayı alışkanlık haline getiriniz.

 İncelemelerinizi yaparken dikkatli ve
sabırlı olunuz.
 Karşılaştırmalar yapınız.
 Türkiye’de yayımlanan gazetelerdeki  Analitik düşününüz.
fotoğraf kullanım oranlarını inceleyiniz.  Magazin ve fikir gazetelerindeki fotoğraf
kullanım oranlarına ve fotoğraf türlerine
dikkat ediniz.
 Detaylara dikkat ediniz.
 Türkiye’de ve dünyada yayımlanan  Karşılaştırma yaparken dikkatli olunuz.
gazeteleri fotoğraf kullanım oranları  Sonuçlar hakkında düşününüz ve
bakımından karşılaştırınız.
nedenleri hakkında araştırma yapınız.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun
olan kutucuğu işaretleyiniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Dünyada yayımlanan önemli gazetelerdeki
fotoğraf kullanım oranlarını incelediniz mi?

2.

Türkiye’de yayımlanan gazetelerdeki fotoğraf
kullanım oranlarını incelediniz mi?

3.

Türkiye’de ve dünyada yayımlanan gazeteleri
fotoğraf
kullanım
oranları
bakımından
karşılaştırdınız mı?

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda “Hayır” seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Ekonomi ağırlıklı Finascal Times gazetesinin haber fotoğrafına ayırdığı oran nedir?
A) % 12
B) % 1
C) %4
D) % 0

2.

Ulusal gazetelerde en az kullanılan fotoğraflar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal fotoğraflar
B) Küresel fotoğraflar
C) Yerel fotoğraflar
D) Haber fotoğrafları

3.

En çok küresel haber fotoğrafı ulusal gazetelerimizden hangisinde kullanılmaktadır?
A) Milliyet
B) Hürriyet
C) Cumhuriyet
D) Dünya

4.

Haber fotoğrafına en fazla yer ayıran ulusal gazetemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal Forum
B) Star
C) Sabah
D) Milliyet

Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
5.

Ülkemiz basın fotoğrafçılığının en önemli eksikliklerinden biri birçok yayın
organımızda …………………………….nün bulunmayışıdır.

6.

Hem ulusal hem uluslararası hem de yerel basında ………………………..bazen baş
sayfanın çok büyük kısmını kaplayabiliyor.

7.

Tüm basında ……………haber fotoğrafı oranı diğer haber fotoğraflarına göre çok az.
Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.

8.

( ) Sıcak haber fotoğrafları haber ağırlıklı gazetelerde boyut olarak çok yer alıyor.

9.

( ) Türkiye’de fikir gazeteleri, magazin gazetelerinden daha fazla fotoğraf kullanıyor.

10.

( ) Ulusal ve uluslararası basında yerel haber fotoğrafı neredeyse hiç kullanılmıyor.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modülü bitirdiniz.
Modül
sonunda
kazanacağınız yeterliliği
kazanıp
kazanmayacağınızı ölçen bir ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size
uygulanacaktır. Bu uygulama sonucunda bir üst modüle geçip geçmeyeceğiniz size
öğretmeniniz tarafından bildirilecektir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

A
C
B
Kavramlaştıran

5
6
7

Genel
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
C
C
B
Fotoğraf editörü
Spor haber fotoğrafları
Ekonomi
D
Y
D

DEĞERLENDİRME
Yukarıdaki cevap anahtarından değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız
sorular için ilgili konuya geri dönerek tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini
sağlayacaksınız.
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