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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Gazetecilik

DAL/MESLEK

Ortak Alan

MODÜLÜN ADI

Habere Uygun Fotoğraf Seçimi

MODÜLÜN TANIMI

Tekniğine ve habere uygun fotoğraf seçiminin tanıtıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOŞUL

Farklı Ortamlarda Fotoğraf Çekimi modülünü almış olmak

YETERLİK

Fotoğrafı değerlendirmek ve seçmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında olay yerinde çekilen fotoğrafları
tekniğine, amacına ve yayın kuruluşunun politikasına uygun
olarak seçebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLERDİRME

Amaçlar
1. Çekim ve baskı kalitesine göre fotoğraf
seçebileceksiniz.
2. Amaca ve mesaja göre fotoğraf seçebileceksiniz.
3. Yayın politikasına göre fotoğraf seçebileceksiniz.
Ortam: Sınıf, laboratuvar ortamı, bir ajans veya gazetenin
fotoğraf servisi
Donanım: Fotoğraf makinesi, bilgisayar, fotoğraf yazıcısı,
projeksiyon ve slayt makinesi.
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız 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 içeriğini temelde yazı, fotoğraf ve grafikler oluşturmaktadır. Haberin okur
tarafından daha iyi algılanması ve gazeteye görsellik kazandırmak için öncelikle fotoğraf
kullanılmaktadır. Kullanılacak fotoğrafın seçimi ise fotoğraf editörlerinin görevidir. Ancak
ülkemizde fotoğraf editörlüğü mesleği birkaç büyük ulusal gazete dışında henüz
yaygınlaşmamıştır. Gazetelerimizde bu işi fotoğraf editörleri, yoksa haber editörleri, haber
müdürleri ya da sayfa sekreterleri yapmaktadır.
Fotoğrafları “teknik” ve “içerik” olarak değerlendirme işine “Fotoğrafı okuma”
diyoruz. Fotoğrafa özel ilgi duyanlar, fotoğraf çekenler ve değerlendirenler artık fotoğrafa
sıradan bir insan gibi bakmaz, onu okurlar. Gazetelerde haber fotoğrafçıları ve fotoğraf
editörleri bu okuma işini ustalıkla yaparlar.
Fotoğraf ve fotoğraf servisi, özellikle haber ajanslarının ve yazılı basının en önemli
bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Gazete ve dergilerde bazı fotoğrafların alt yazısında
“Başka söze gerek yok” gibi ibareler yazarken haber kanallarında da bazı görüntüler
“Yorumsuz”, “No Comment” gibi ibarelerle verilir. Bunun nedeni üzerinde biraz
düşündüğünüzde fotoğrafın gücünü daha iyi anlayabileceksiniz. Bazen öyle fotoğraf ve
görüntülerle karşılaşırız ki bize her şeyi anlatır, geriye anlatacak bir şey bırakmazlar. İşte bu
fotoğraf ve görüntüler hem teknik bilginin, hem de görev bilinci ve sorumluluk sahibi
olmanın ürünleridir.
Bu modülde, size öncelikle fotoğrafların çekim kurallarına uygunluk ve baskı kalitesi
açısından değerlendirilmesi açıklanacak, dikkat edilmesi gereken teknik özelliklerle ilgili
uygulamalar yaptırılacaktır.
Daha sonra amaca ve fotoğrafla iletilecek mesaja göre fotoğraf seçimi üzerinde
durulacaktır. Son olarak da çalıştığınız kurumun yayın politikası ve hedef kitlesine göre
kullanılacak fotoğrafların seçiminin önemini kavrayacaksınız. Tüm bu bilgiler
doğrultusunda doğru fotoğrafı seçmenin medya kuruluşları açısından ne kadar önemli
olduğunu anlayacak ve yeni bir bakış açısı kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1
AMAÇ
Çekim ve baskı kalitesine göre fotoğraf seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Evinizde bulunan kişisel fotoğraf albümlerinden belli bir olay veya konu
(doğum günü, piknik, düğün vb.) ile ilgili fotoğrafları kâğıt kalitesi, renk,
çerçeveleme ve konu açısından değerlendirerek seçtiğiniz fotoğraflardan yeni
bir albüm oluşturunuz.

1. ÇEKİM ÖLÇEKLERİ VE BASKI
ÖZELLİKLERİ
1.1. Çekim Ölçekleri
Haber fotoğrafçılığının temel unsuru insandır. Habere fotoğraf seçerken insan
unsurunun öncelikli olduğu fotoğraflarda dikkat edilmesi gereken temel çekim ölçeklerini
göz önünde bulundurmak gerekir. Çekim boyutları genel olarak vücudun tamamı (genel
plan), vücudun yarısı (bel plan), vücudun dörtte üçü (diz plan-omuz plan) olarak
sınıflandırılır. Özel çekimler dışında genellikle bu çekim ölçekleri uygulanır.
Fotoğraf seçerken bize yol gösteren bir yöntem de “altın noktalar” olarak tabir edilen
ve aşağıdaki şekille ifade edilen ölçektir. Burada ana temanın çizgilerin kesiştiği noktalarda
ya da noktaların oluşturduğu karede olması gerekir. Bu durum, kompozisyon açısından da
foto muhabirinin çekim sırasında dikkat etmesi gereken önemli bir noktadır.

Resim 1.1: Fotoğrafta altın noktalar
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Fotoğraf çerçevesinin içinde yer alacak nesnelerin düzeni, izleyicide psikolojik bazı
etkiler yapmaktadır. Rahatsız edici, itici çerçevelemeler izleyiciyi konudan, haberden,
dolayısıyla mesajdan uzaklaştırmaktadır. Ayrıca bu türlü durumlar fotoğrafta yer alan kişi
veya kişileri de küçük düşürücü ve rahatsız edici etkiler yaratabilir. Çekim ölçeklerinde
dikkat edilmesi gereken konulardan biri çerçevenin eklem yerlerinden kesilmemesidir. Eli
bilekten, başı boyundan keserek çerçeveleme yapmak hatalı bir çekimdir. Önemli diğer bir
konu da başın üzerinde yer alan boşluktur. Baş üzerinde boşluk verilmemesi ya da fazla
boşluk verilmesi hatadır.
Şimdi de kısaca temel çekim ölçeklerini gözden geçirelim:


Baş plan:

Resim1.2: Baş plan

Baş ve boynun tamamı görünür. Takım elbiseli bir kişinin fotoğrafını seçerken
kravatın ve gömlek yakasının görünmesine dikkat etmeliyiz. Baş planda, kişilerin göğüs
üzerinden itibaren vücudunun üstünün görünmesi gerekir. Önemli ayrıntılar, özellikle
mimikler baş planda yer alır. Ayrıca toplantılarda dinleyicilerin (özellikle başbakan, bakan
vb.) ilgisi ve tepkisi baş planda vurgulanır. Kıyafetler üzerinde bulunan itici takılar, araçlar,
aksesuarlar baş boşluğu ile ayarlanarak çerçeve dışında bırakılabilir. Fotoğrafta mesajı
verenin izleyiciye yakınlaştırılması ve dikkatin bu kişilerin üzerine çekilmesi için de baş
plan tercih edilebilir.


Yüz plan:

Resim 1.3: Yüz plan
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Yüz plan, özellikle konuşan kişilerin fotoğraflarında tercih edilmelidir. Sinirli,
ağlayan, bağıran insanın çene hareketinin çerçeveye dâhil edildiği fotoğraflar çekilmelidir.
Gözlerin bakışı ve içerdikleri anlamlar fotoğrafın etkisini ve aktardığı duyguyu güçlendirir.
Bazen bir göz ifadesi, bir bakış yazıya gerek kalmadan haberi anlatabilir.


Ayrıntı:

Resim 1.4: Ayrıntı çekimi

İnsan vücudunun haberin konusuyla ilgili bir bölgesinin çekim ölçeğine dâhil edildiği
planlara “ayrıntı” adı verilir. Göz, ağız, dudak, el, kol, göğüs, ayak ve göbek çekimleri
ayrıntıları oluşturur. Bir yara, morluk, iz, vücut beni gibi. Ayrıca takılar, dövmeler, el ve
ayak hareketleri de ayrıntıya girer. Bu tür fotoğraflarda dikkat edilmesi gereken en önemli
özellik çerçevedir. Geometrik çerçeveleme yapılmış olmalıdır. Örneğin; burun üçgen, göz ve
ağız oval olarak düşünülmelidir.


Omuz plan:

Resim 1.5: Omuz plan

Omuzların tamamı ve kol ile bağlantıları çerçeve içine dâhil edilmiş olmalıdır. Omuz
plan, göğüs hizası ile baş boşluğu arasında yapılan çerçeveleme ölçeğidir. Bu tür fotoğraf
çerçevelemesi daha çok çevredeki ve arka plandaki nesnelerin çerçeve içine alınmasında
kullanılır. Hareketli insanların (yürüyen, koşan, dans eden, müzik aleti çalan) yakın çekim
görüntülerinde kullanılan ölçektir. Kravat düğümünün iki parmak altından başlayıp uygun
baş boşluğu ile ölçeklendirme yapılır. Özellikle ikili resmî görüşmelerin haberlerinde
kullanılacak fotoğraflarda omuz planda çekilmiş olanlar tercih edilmelidir.
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Göğüs plan:

Resim 1.6: Göğüs plan

Belin hemen üzerinden baş boşluğuna kadar olan ölçektir. Gömlek cebinin alt
hizasından itibaren uygun baş boşluğu ile ölçeklendirme yapılır. Bel planla birlikte
değerlendirilebilir.


Bel plan:

Resim 1.7: Bel plan

Kemer hizası ile baş boşluğunu kapsayan ölçektir. Vücudun yarısını içine alan bir
çerçeveleme söz konusudur. Bu tür çerçevelemede fondaki nesnelerin ve çevredeki diğer
unsurların da dikkatli ve özenli bir şekilde yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Özellikle sağ
ve sol boşluklara dikkat edilmelidir.

Diz plan:

Resim 1.8: Diz plan
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Dizin altından veya üstünden baş boşluğuna kadar yer alan ölçektir. Sağda ve solda
istenmeyen görüntülerin olmadığı, zemin ve ayakkabıların görünmesinin itici olacağı
durumlarda tercih edilmelidir.


Boy plan:

Resim 1.9: Boy plan

Fotoğrafta yer alan kişi veya kişilerin bastıkları zeminden baş boşluğuna kadar olan
ölçeğe “boy plan” denir. Kişiler hakkında genel bilgi vermek ve tanıtmak için bu tür
fotoğrafları seçmeliyiz. Boy planda baş boşluğu iki birimse alt boşluğun bir birim olduğu
fotoğraflar tercih edilmelidir. Boşluk verilmemiş fotoğraflar itici bir etki uyandıracağından
zorunlu olmadıkça seçilmemelidir.

1.2. Baskı Özellikleri:
Fotoğraf seçerken, fotoğrafın nerede kullanılacağının da göz önünde bulundurulması
gerekir. Bu durum, özellikle renk ve renk ayrımı açısından önemlidir. Fotoğrafın basılacağı
materyalin özellikleri göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır. Renkli bir fotoğrafın
basılabilmesi için öncelikle onu baskıya uygun dört ana renge (CMYK) ayırmak gerekir. Bu
ana renkler şöyledir:

Şekil 1.1: Dört ana renk

Bu işleme, renk ayrımı denir. Basılacak kâğıda uygun tramların seçilmesi, renk
ayrımının önemli bir noktasıdır.
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Kâğıt Özelliklerine Göre Fotoğraf Seçme

Baskı tekniği ya da baskıda kullanılacak kâğıdın türü ne olursa olsun az ya da fazla
pozlanmış fotoğrafları seçim dışı bırakmak gerekir. Alternatifi yoksa koyu/açık bir
fotoğrafın ışık, kontrastlık vb. değerlerine fotoğraf işleme programlarıyla müdahale
edilerek baskı hazırlığı yapılmalıdır.
Seçilen fotoğraflarda 2. ve 3. hamur kâğıtlar için en fazla 60’lık, 1. hamur ve kuşe
kâğıtlar içinse 60’lık ve üstü tram değerleri kullanılmalıdır. Bu değerlerin gereksiz yere
yükseltilmesi, poz süresinin uzamasına ve nokta kazancından doğan problemli baskılara yol
açar.
İnternetten indirilen veya düşük çözünürlüklü dijital (sayısal) fotoğraf makinelerinde
çekilmiş fotoğraflar da baskıda iyi sonuç vermez.
Fotoğraf seçerken renk ve renklerin özelliklerine de dikkat etmek gerekir. Sıcak
renkler uyarıcı, soğuk renkler ise gevşetici ve rahatlatıcı etki gösterirler. Ayrıca kullanılacak
baskı tekniği de önemlidir.
Sıcak renkler
Kırmızı

Sarı

Turuncu

Mavi

Yeşil

Mor

Soğuk renkler
Şekil 1.2: Sıcak ve soğuk renkler

Dijital baskıda, baskı öncesinde artık film kullanılmamaktadır. Fotoğrafçıların
kullandığı baskı makineleri, hem filmden hem de taranmış veya dijital (sayısal) fotoğraf
makineleriyle çekilmiş fotoğraf kayıtlarından baskı yapabilmektedir. Başlangıçta dijital
kayıtlardan baskı için tasarlanan bu makinelere piyasa şartları dikkate alınarak film tarama
ünitesi eklenmiş ve bu sayede film olarak gelen işlerin banyo işleminden sonra taranarak
baskıya gönderilmesi sağlanmıştır.
Banyo, tarama ve deneme çekimleri aşamalarına gerek kalmadan fotoğraflar; fotoğraf
makinesinden bilgisayara, oradan da direkt olarak baskıya aktarılmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Fotoğrafları çekim ve baskı kalitesine göre değerlendiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Günlük gazetelerdeki fotoğrafları
inceleyerek çekim ölçekleri açısından
değerlendiriniz.

 Çekim ölçekleri konusunu gözden
geçiriniz.

 Günlük gazetelerde kullanılan
fotoğrafları renk açısından
değerlendiriniz.

 Baskı özellikleri konusunu tekrar
okuyunuz.

 Seçtiğiniz fotoğrafları çekim teknikleri
açısından değerlendiriniz.

 Kompozisyon kurallarına dikkat ediniz.

 Seçilen fotoğrafları baskı ve renk
kalitesi açısından değerlendiriniz.

 Ekran ve matbaa renkleri arasındaki farka
dikkat ediniz.

 Çekim ve baskı açısından yeterli
kalitedeki fotoğrafları ayırınız.

 Fotoğrafların yayımlanacak kalitede
olmasına dikkat ediniz.

 Çekilen fotoğraflar üzerinde çalışarak
gereksiz kısımları kırpınız.

 Çekim ölçeklerine dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

 Günlük gazetelerdeki fotoğrafları inceleyerek
çekim ölçekleri açısından değerlendirdiniz mi?
 Günlük gazetelerde kullanılan fotoğrafları renk
açısından değerlendirdiniz mi?
 Seçtiğiniz fotoğrafları çekim teknikleri açısından
değerlendirdiniz mi?
 Seçilen fotoğrafları baskı ve renk kalitesi
açısından değerlendirdiniz mi?
 Çekim ve baskı açısından yeterli kalitedeki
fotoğrafları ayırdınız mı?
 Çekilen fotoğraflar üzerinde çalışarak gereksiz
kısımları kırptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Fotoğrafta mesajı verenin izleyiciye yakınlaştırılması ve dikkatin bu kişilerin
üzerine çekilmesi için “baş plan” çekimler tercih edilmelidir.

2.

( ) Fotoğrafta yer alan kişi veya kişilerin bastıkları zeminden baş boşluğuna kadar
olan ölçeğe “Bel Plan” denir.

3.

( ) Renkli bir fotoğrafı basabilmek için baskıya uygun dört ana renge (cmyk) ayırma
işlemine “renk ayrımı” denir.

4.

( ) Birinci hamur kâğıtlar için en fazla 60’lık tram değerleri kullanılmalıdır.

5.

( ) Fotoğrafta renklerin özellikleri de önemlidir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler
ise gevşetici ve rahatlatıcı etki gösterirler.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Sıcak renkler……………..,……………….. ve ………………’dır.

7.

3.hamur gazete kâğıdı için ……….. tram kullanılmalıdır.

8.

Fotoğraflar baskıdan önce …….. ana renge ayrılır.

9.

Hareketli insanların yakın çekim görüntülerinde …………… ölçek kullanılır.

10.

Elin bilekten, başın boyundan kesilerek yapılan çerçeveleme ………….. bir
çerçevelemedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Amaca ve mesaja göre fotoğraf seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir günlük gazete veya haftalık haber dergisinde yer alan fotoğrafları
inceleyerek ilgili haber metni ile karşılaştırınız.



“Fotoğraf Editörlüğü” kavramının ne anlama geldiğini araştırınız.

2. HABER-FOTOĞRAF İLİŞKİSİ
Bir gazetenin yazı işlerine çok sayıda fotoğraf ulaşır. Bu fotoğrafların kaynağı, yerliyabancı haber ve fotoğraf ajansları, gazetenin kendi kadroları, profesyonel fotoğrafçılar,
amatör fotoğrafçılardır.
Gazeteye ulaşan bu fotoğraflar “fotoğraf editörleri” tarafından değerlendirilir ve
yayımlanacak kare ya da kareler bu kişiler tarafından belirlenir; yani “seçilir”. Gazetecilik
mesleğinde “seçmek” kavramı en önemli, en büyülü kelimedir. Bu nedenle fotoğraf
editörlerinin alanlarında uzman kişiler olmaları gerekir ancak yayın kuruluşu fotoğraf
editörü istihdam etmiyorsa bu önemli iş; haber editörleri, haber müdürleri ya da sayfa
sekreterleri tarafından yapılır.
Fotoğraf editörü istihdam edip etmemek gazetenin büyüklüğüyle ve politikasıyla ilgili
bir olaydır. Özellikle Batı’da gazeteler fotoğraf editörlüğüne çok önem vermekte ve
birçoğunda birden fazla editör bulunmaktadır. Ülkemizde medya kuruluşlarının çoğunda
fotoğraf editörü bulunmamaktadır. Fotoğraf editörü olan medya kuruluşlarında ise editör
sayısı işletmenin büyüklüğüne göre oldukça azdır. Öyle ki gazetelerin gizli kahramanları
olan bu kişilerin sayısı ülke çapında 10’un altındadır.
Fotoğraf, gazetecilikte ne kadar belge niteliği taşıyan bir malzeme olarak görülse de
günümüzde başlı başına bir mesaj ileten, hatta mesajı doğrudan ileten araç hâline gelmiştir.
Altındaki birkaç satırlık fotoğraf altı yazısıyla, haberle iletilmek istenen mesaj verilmektedir.
Ayrıca fotoğraf olayın tanığıdır, haberin belgesidir. Bu nedenle fotoğraflar, teknik açıdan
başarılı olmasa da alternatifi olmayan, belgeleyici, çok çarpıcı nitelikteyse yayımlanabilir.
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Resim 2.1: Sel felaketinden görüntüler

Yukarıda sel felaketi ile ilgili çeşitli fotoğraflara yer verilmiştir.

2.1. Mesaja Uygun Fotoğraf Seçmek
Fotoğraf editörü fotoğrafı teknik olarak değerlendirirken şu kriterlere özen
göstermelidir:









Çekim tekniği doğru mu?
Fotoğraf doğru pozlanmış mı?
Doğru objektif kullanılmış mı?
Fotoğraf net mi, bulanık mı?
Makinenin yüksekliği, açısı, konuya uzaklığı doğru mu?
Fotoğraf kompozisyon ilkelerine uygun mu?
Fotoğraf çok mu karmaşık?
Ana ögeyi yardımcı ögeler bastırmış mı? Ana öge karede yok mu?
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Yer çekimi ve altın kesim kurallarına uygun mu?
Ufuk çizgisi dengeli mi, değil mi?
Haber fotoğrafçısı “kritik an”ı yakalayabilmiş mi?

Haber editörlerinin sözcük ve imla işaretleri ile yarattıkları ya da değerlendirdikleri
yazılı metinler gibi fotoğrafın da kendine göre bir dili ve kompozisyon ilkeleri vardır. Bu
hataları birinin düzeltmesi ve yayımına karar vermesi gerekir.
Gazetelerde net fotoğraflar istenir ancak bazen tele objektifle yakalanan görüntüler flu
olabilir. Bu tarz fotoğrafları kullanıp kullanmama, flu olmasına karşın yaratacağı etki, bunlar
hep ayrı bir dilin anlamıdır. Nasıl ki bazen devrik cümleler etkili olabilirse bazen de flu
görüntüler net olana göre daha etkileyici olabilir. Görüntü işleme programlarının belge
fotoğrafı olarak kabul edilen haber fotoğraflarında kullanımının mesleki etik kurallar
açısından sınırı nedir? İşte tüm bunlar ciddi bir mesleki deneyim ve bilgi birikimi gerektirir.
Kuşkusuz bir fotoğrafı okurken sorulması gereken tüm sorular sadece bunlar değildir.
Sorularımızı daha da çoğaltabiliriz. Konu haberse fotoğrafın belge niteliği ve olayı iyi ifade
etmesi de büyük önem kazanır. Çünkü fotoğraflar masum değildir ve bir fotoğraf çok farklı
amaçlar için kullanılabilir.
Haber fotoğrafını seçerken göz önünde bulundurmamız gereken başlıca özellikleri
şöyle sıralayabiliriz:














Fotoğraf; olayın belgesi niteliğinde olmalı, olaya tanıklık etmelidir.
Okuyuculara yansıtılmak istenen görüşü veya bir olguyu, durumu ve bir
davranışı destekler nitelikte olmalıdır.
İletilmek istenilen mesajı somutlaştırmalı, inandırıcılığını artırmalıdır.
Tek başına da bir mesaj içermelidir.
Olayla ilgili can alıcı, açıklayıcı ve haberle ilgili çok şeyi anlatan güçte
olmalıdır.
Okuyucuyu etkilemeli, gerektiğinde şok etmeli, çekici olmalıdır.
Gazetenin yayın politikası açısından yayımlanabilir özellikte olmalıdır.
Ahlaki ve hukuksal açıdan olumsuzluk içermemelidir.
Haberi destekleyen en iyi ve doğru fotoğraf seçilmelidir.
Olayı, haberi mümkün olduğunca az fotoğrafla ama kapsayıcı olarak
anlatmalıdır.
Canlı, hareketli fotoğraf seçilmelidir.
Net fotoğrafı seçmeye dikkat edilmelidir.
Mümkünse olayı değişik açılardan yansıtan fotoğraflar seçilmelidir.

Tüm bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Ne iletilmek isteniyorsa ona uygun,
onu anlatan fotoğraf seçmek gerekir.
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2.2. Fotoğrafın Habere Kaynak Teşkil Etme Özelliği
Fotoğraflar gazete sayfalarına görsel güzellik kazandırırken haberin içeriğini de
desteklemek durumundadır. En önemlisi de haberin doğruluğunun bir delili sayılmaktadır.
Hatta kimi zaman haberin kendisi olmaktadır. Ayrıca haberin gerçekçiliği, kullanılan
fotoğrafın etkileme gücüyle doğru orantılı olarak değerlendirilmektedir.
Fotoğrafın diğer bir işlevi habere olan ilgiyi artırmasıdır. Kimsenin elde edemediği
görüntüleri yakalayıp bunu ilk kez yayımlamak, onu en iyi haber yapabilmektedir. Bu tür
haberlerde genellikle “kamu yararı”ndan çok “kamu ilgisi” bulunmaktadır. Çok önemli bir
siyasi ya da ekonomik haber dahi fotoğraf desteğiyle renklendirilerek habere olan ilgi
artırılabilir. Haber fotoğrafçısı, objektifini meclis koltuğunda uyuyan bir milletvekilinin
yüzüne odaklayarak verdiğinde, perde arkasında milletvekilinin görevini aksattığı yatmakla
birlikte haber daha eğlenceli ve daha dikkat çekici hâle gelmekte; fotoğraf, haberin etkisini
artırmaktadır.

2.3. Haber-Fotoğraf İlişkisi
Haber-fotoğraf ilişkisini değerlendirmenin temel ölçütlerini içerik, teknik, estetik ve
etik olarak sıralayabiliriz. İçerik, haberle verilen bilgidir. Haber fotoğrafı, haberi görsellikle
iletir ancak burada dikkat edilmesi gereken unsur, teknik açıdan çekim kalitesi mükemmel
olan bir fotoğrafın içerik açısından da haber değeri taşımasıdır. İdeal olan ise fotoğrafın iki
özelliğe de sahip olmasıdır. Görsel değeri iyi fotoğraf bulunamazsa haberin değerine göre
seçim yapılmalıdır.
İçerik açısından iyi bir fotoğraf, olay anını okura yaşatabilmeli, kişilerin olayla ilgili
duygularını yansıtabilmelidir. Haber fotoğrafları da haber metinleri gibi 5N+1K sorularına
olabildiğince yanıt vermelidir.
Fotoğraf, etik değerlere de uygun olmalıdır.
Fotoğrafta verilemeyen soruların cevapları ise fotoğraf alt yazısında belirtilmelidir.
Genel olarak fotoğraf seçiminde dikkat edilecek konuları toparlayacak olursak dikkat
etmemiz gereken temel kriterleri şöyle sıralayabiliriz: habere uygunluk, etkileyicilik,
kullanılacak sayfaya uygunluk ve çekim tekniklerine uygunluk.
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Resim 2.2 : Haber fotoğrafı örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Günlük gazetelerde yer alan haber fotoğraflarını haber-fotoğraf ilişkisi açısından
inceleyiniz.

İşlem basamakları

Öneriler

 Günlük gazeteleri inceleyerek
kullanılan fotoğrafları ilgili
oldukları haber metni ile
karşılaştırınız.

 İncelediğiniz fotoğrafları anlatım değeri
açısından değerlendiriniz. Haber-fotoğraf
ilişkisi konusunu tekrar okuyunuz.

 Günlük gazetelerdeki fotoğrafları
5N+1K kuralına göre inceleyip
çalışmanızı sınıfta arkadaşlarınızla
ve öğretmeninizle paylaşınız.

 Fotoğraf kullanımının habercilik açısından
önemini araştırınız.

 Günlük gazetelerde kullanılan
haber fotoğraflarını inceleyerek
verilmek istenen mesajı en iyi
şekilde yansıtan fotoğrafları
belirleyiniz.

 İncelediğiniz fotoğrafları siz yetkili olsaydınız
seçer miydiniz? Nedenleri üzerinde
düşününüz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Günlük gazeteleri inceleyerek haber metni ile
karşılaştırdınız mı?

2. Günlük gazetelerdeki fotoğrafları 5N+1K kuralına
göre incelediniz mi?

3. Günlük gazetelerde kullanılan haber fotoğraflarını
inceleyerek verilmek istenen mesajı en iyi şekilde
yansıtan fotoğrafları belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Fotoğraf; olayın, haberin tanığı ve belgesidir.

2.

( ) Haber fotoğrafı tek başına mesaj içermez.

3.

( ) Haberde kullanılacak fotoğraflar ahlaki ve hukuksal olumsuzluklar içermemelidir.

4.

( ) Haber fotoğrafında estetiğin bir önemi yoktur.

5.

( ) Haberin gerçekçiliği kullanılan fotoğrafın etkileme gücüyle doğru orantılıdır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Haber metni, haberi yazı ile iletirken haber fotoğrafı ....................... ile iletir.

7.

İçerik bakımından iyi bir fotoğraf ......... anını okura yaşatabilmelidir.

8.

Haber fotoğrafı da haber metinleri gibi .............. sorularına olabildiğince yanıt
verebilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Yayın politikasına göre fotoğraf seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yayın politikası farklı olan iki ayrı gazetede aynı haberlerde kullanılan
fotoğrafları, haber fotoğrafı nitelikleri açısından karşılaştırınız.

3. YAYIN POLİTİKASINA GÖRE
FOTOĞRAF SEÇİMİ
3.1. Gazete Türüne Göre Fotoğraf Seçimi
Fotoğraf seçiminde teknik ve estetik kaygıların dışında diğer önemli etken;
gazetemizin yayın politikası, yayın kimliği ve yayın aralığıdır. Bir fikir gazetesinde
kullanacağımız fotoğrafla kitle gazetesinde kullanılan fotoğrafın özellikleri farklı
olmaktadır. Fikir gazeteleri haber değeri ön planda gelen, ciddi ve ağırbaşlı fotoğrafları
tercih ederken; kitle gazeteleri daha renkli ve göze hitap eden, magazin yanı öne çıkan
fotoğraflara ağırlık vermektedirler.
Her gazetenin hedef kitlesi, yani okuyucu profili farklıdır. O hâlde fotoğrafların
seçiminde bu ölçütün mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Gazetelerde kullanılan
fotoğraflar, okuyucu kitlesi üzerinde olumlu izlenim bırakmalı, onların anlayabileceği bir
içeriği yansıtmalıdır.
Gazete türlerine göre fotoğraf seçimiyle ilgili dikkat edilmesi gereken özellikleri şöyle
sıralayabiliriz:

Gazetelerde yayımlanacak fotoğraflar, genel olarak gazetenin yayın politikasına
uygun olmalıdır.


Fikir gazeteleri genellikle siyah beyaz olarak basılmaktadır. Renkli olarak
basılsalar bile fikir gazetelerinde renkli fotoğraf az sayıda kullanılmaktadır. Bu
nedenle fikir gazetelerinde yer alacak fotoğrafların renk ve fotoğrafta yer alan
nesneler bakımından yalın olmasına dikkat edilmelidir.
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Fikir gazeteleri yazı ağırlıklı olduklarından olabildiğince az sayıda fotoğrafa yer
verilmektedir. Bu nedenle haberi en iyi yansıtan fotoğraf seçilmelidir.



Kitle gazeteciliğinde fotoğraflar, gazete yazıları ve haberler kadar yer
tutmaktadır. Bu nedenle haberi en iyi yansıtan fotoğrafların yanı sıra haberi en
ilginç hâle getiren fotoğraflara da yer verilmelidir.



Kitle gazeteciliğinde okuyucu, haberde yer alan fotoğraflarla daha çok
ilgilenmektedir. Bu nedenle bu gazetelerde yer alan fotoğrafların görsel açıdan
zengin ve tekniğine uygun çekilmiş olmasına dikkat edilmelidir.



Kitle gazeteciliğinde, siyah beyaz sanat fotoğraflarından çok renkli fotoğraflara
yer verilmelidir.



Bölgesel ve yerel gazetelerde hangi bölge ve yöreye yönelik yayın yapılıyorsa o
bölgelerle ilgili fotoğraflara ayrıntılı biçimde yer verilmelidir. Bunun için
önceden fotoğraf arşivi oluşturulması, gazetecinin işini kolaylaştıracaktır.



İçeriklerine göre gazetelerde turizm ve spor gazeteleri, bol fotoğrafla
desteklenmeli, her haber için birden fazla fotoğraf kullanılmalıdır. Ancak
ekonomi gazetelerinde fotoğraf sayısı sınırlı tutulmalı fotoğraf dışı görsellere de
yer verilmelidir.



Ebatlarına göre gazetelerde fotoğraf seçimi yapılırken tabloid gazeteler magazin
içerikliyse ilk sayfada haberle ilgili en çarpıcı fotoğrafı geniş boyutlarda
kullanmak gerekmektedir.

Aşağıdaki sel felaketi fotoğraflarını gazetelerin türlerine göre fotoğraf seçimleri
açısından inceleyiniz.
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3.2. Gazetelerin Yayın Politikası:
Gazetelerin yayın politikası fotoğraf seçiminde en önemli etkendir. En doğru
yaklaşım, haberin “kritik an”ını en iyi ve doğru yansıtan fotoğrafı kullanmaktır ancak
özellikle okuyucunun yönlendirilmesini ön plana koyan gazetelerde bu kurala pek uyulmaz.
Fotoğraf editörlüğünün ülkemizde yeteri kadar gelişmemesinin önündeki engel de budur.
Fotoğraf editörlüğünü üstlenen kişiler, genellikle yazı işleri müdürleri ya da genel yayın
yönetmenleri olduğundan haberi en doğru veren fotoğrafın seçiminde foto muhabirinin görüş
ve önerisi alınmaz. Bu durum bizim gibi ülkelerde çok önemli bir sorundur. Aynı şey, haber
metinleri için de geçerlidir. Haberler, olayın içinde bulunan muhabirin görüş ve önerisi pek
dikkate alınmadan yeniden yazılır ve yayımlanır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Fotoğraf 3.1: Haber fotoğrafları
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Fotoğraf 3.2: Haber fotoğrafları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat ederek amaca ve mesaja göre fotoğraf seçimi
yapınız.

İşlem basamakları

Öneriler

 Değişik türdeki günlük
gazetelerde kullanılan
fotoğrafları inceleyerek
karşılaştırınız.

 Okuduğunuz gazetelerde kullanılan haber
fotoğraflarını, gazetelerin türleri açısından
değerlendiriniz. Gazete türlerine göre fotoğraf
seçimi konusunu okuyunuz.

 Gazete ve dergilerde gördüğünüz
fotoğrafları inceleyiniz.

 Gazete türlerine göre fotoğraf kullanım
oranlarını araştırınız.

 Fotoğrafların gazete sayfasında
kapladığı yeri karşılaştırınız.

 Haber değeri ölçütlerine dikkat ediniz.

 Gazete ve haber ajanslarını
ziyaret ederek fotoğraf
seçiminden kimlerin sorumlu
olduğunu ve bu kişilerin
niteliklerini araştırınız.

 Fotoğraf seçiminden sorumlu kişilerin hangi
kriterleri göz önünde bulundurduklarını
öğreniniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme ölçütleri

Evet

Hayır

 Değişik türdeki günlük gazetelerde kullanılan
fotoğrafları inceleyerek karşılaştırdınız mı?
 Gazete ve dergilerde gördüğünüz fotoğrafları
incelediniz mi?
 Fotoğrafların gazete sayfasında kapladığı yeri
karşılaştırdınız mı?
 Gazete ve haber ajanslarını ziyaret ederek fotoğraf
seçiminden kimlerin sorumlu olduğunu ve bu
kişilerin niteliklerini araştırdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Gazetelerin yayın politikası fotoğraf seçiminde önemli bir faktördür.

2.

( ) Bir fikir gazetesi ile magazin gazetesinin fotoğraf değerlendirme kriterleri aynı
değildir.

3.

( ) Gazeteler fotoğraf seçiminde hedef kitlelerini dikkate almazlar.

4.

( ) Kitle gazetelerinde siyah beyaz sanat fotoğraflarından daha çok renkli fotoğraflar
tercih edilir.

5.

( ) Bölgesel gazetelerde daha çok ulusal ve uluslararası haberlerle ilgili fotoğraflar
kullanılmalıdır.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
6.

Fotoğraf seçiminde teknik, estetik, ahlaki ve yasal kaygıların dışında gazetenin ...........
........... ve ............. ........... de dikkate alınır.

7.

Gazeteler, dağıtım alanlarına göre dört grupta incelenir. Bunlar ulusal, uluslararası,
……………........... ve yerel gazetelerdir.

8.

Her gazetenin okuyucu kitlesi farklıdır. ................... seçerken buna dikkat edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Fotoğrafta mesajı verenin izleyiciye yakınlaştırılması ve dikkatin bu kişilerin üzerine
çekilmesi için ……….. ……….. çekimler tercih edilmelidir.

2.

Fotoğrafta yer alan kişi veya kişilerin bastıkları zeminden baş boşluğuna kadar olan
ölçeğe ……….. …………….. denir.

3.

Renkli bir fotoğrafı basabilmek için baskıya uygun dört ana renge (CMYK) ayırma
işlemine ……………….. ……………….. denir.

4.

Birinci hamur kâğıtlar için en fazla 60’lık tram değerleri kullanılmalıdır.

5.

Fotoğrafta renklerin özellikleri de önemlidir. ..…………. renkler uyarıcı; …………
renkler ise gevşetici ve rahatlatıcı etki gösterirler.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Soğuk renkler kırmızı, sarı ve turuncudur.

7.

( ) 3.hamur gazete kâğıdı için 40 tram kullanılmalıdır.

8.

( ) Fotoğraflar baskıdan önce 6 ana renge ayrılır.

9.

( ) Haberde kullanılacak fotoğrafların ahlaki ve hukuksal olumsuzluklar içermesi
önemli değildir.

10.

( ) Her gazetenin yayın politikası ve okuyucu kitlesi farklıdır. Fotoğraf seçerken buna
dikkat edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
KIRMIZI, SARI VE
TURUNCU
40 TRAM
4 (DÖRT)
OMUZ PLAN
HATALI

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
GÖRSELLİK
OLAY
5N 1K
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
YAYIN POLİTİKASI
VE TÜRÜ
BÖLGESEL
FOTOĞRAF

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Baş plan
Bel plan
Renk ayrımı
Tram
Sıcak-soğuk
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
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