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MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç: Temel spor bilgilerinin yanında spor gündemini
takip etme yöntemlerini, kaynakları ve araçları tanıyacak ve
spor etkinliği fotoğraflarını çekebileceksiniz.
Amaçlar
1. Spor fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz
edebileceksiniz.
2. Spor gündemini takip edebilecek, konu ile ilgili araçlara
ve gerekli kaynaklara ulaşabileceksiniz.
3. Spor fotoğrafı çekebileceksiniz.

ORTAM VE
KOŞULLAR

Sınıf ortamı, dergi ve gazetelerin fotoğraf servisleri, spor
faaliyet alanları, bilgi teknolojileri ortamı, açık alanlar veya
grupla birlikte çalışabileceğiniz tüm ortamlar

DONANIMLAR

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

Temel spor bilgilerinin yanında spor etkinliklerinin fotoğrafını
çekme becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

Bilgisayar, fotoğraf işleme programları, fotoğraf makinesi
(tüm aparatları ile) DVD- VCD player, projeksiyon, imla
kılavuzu, Türkçe sözlük vb. öğretim materyali gerekmektedir.
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla, kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (çoktan seçmeli,
doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Spor gazeteciliği, bir alan olarak yazılı basındaki yerini almıştır. Bu tür gazetecilikte
fotoğraf ,yazılı metnin önüne geçmiş ve foto muhabiri önemli bir konuma oturmuştur. Bu
konum aynı zamanda foto muhabirine daha büyük bir sorumluluk yüklemiş, “an”ı yakalama
zorunluluğunu getirmiştir. Foto muhabiri olarak çektiğiniz fotoğrafın haberle birlikte
değerlendirileceğini bilmelisiniz. Çünkü akşam stadyumda veya televizyonda müsabakayı
izleyen taraftar sabahleyin detayları görmek, varsa perde arkası haber ve görüntüleri bir de
sizin gazetenizden okumak isteyebilir. Muhabir olarak okuyucunun bu talebine cevap
verecek fotoğraflar çekmek zorunda olduğunuzu unutmamalısınız.
Foto muhabirliği sorumluluk ister. Dikkatli olmak, hangi konumda nasıl bir donanım
gerektiğini bilmek ve yakaladığı karelerle olayın nasıl yorumlanacağını önceden sezmek
hatta haberin senaryosunu yazarak deklanşöre basılması gerekmektedir. Foto muhabirinin
çektiği her kare bir fikir ürünü, beyin ürünüdür.
Günümüz spor basınının genel çalışma kuralı daha çok foto muhabirinin, takip ettiği
müsabaka ile ilgili haberi hem görüntülemek hem de haberini yazmak şeklindedir. Mevcut
uygulamayı göz önünde bulundurarak bu modülde size önce temel spor bilgisi, ardından spor
basın tarihi ile spor fotoğrafçılığının nitelikleri, çalışma koşulları ve gazetelerin spor
servislerini tanıtmaya çalıştık. İkinci bölümde muhtemel haber kaynakları; üçüncü bölümde
ise bir müsabakada foto muhabiri olarak en iyi kareyi yakalayabilmek için dikkat etmemiz
gereken kuralları anlatmaya çalıştık. Sözümüzü fotoğrafçıların selamıyla bitirelim “ Işığınız
Bol Olsun!”
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ
AMAÇ
Spor fotoğrafçılığının özelliklerini sıralayabilecek, spor fotoğrafçılığı ile ilgili temel
unsurları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Ülkemizde yayımlanmakta olan spor gazetelerinin fotoğrafa bakışını ve fotoğraf
kullanımları hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla
paylaşınız.
 Arkadaşlarınızla aranızda görev dağılımı yaparak gazetelerin spor sayfalarını
inceleyiniz. Bu gazetelerin spor etkinliklerini fotoğrafla nasıl yansıttığını
araştırınız.

1. TEMEL SPOR BİLGİSİ VE SPOR
FOTOĞRAFÇILIĞI
1.1. Temel Spor Bilgisi ve Spor Basını Tarihi
Spor, ansiklopedi ve sözlüklerde; “bireysel ya da kolektif oyunlar biçiminde
gerçekleştirilen ve genellikle bir yarışmaya yol açan, kesin kurallara göre uygulanan ve ani
bir yarar beklenmeden yapılan beden hareketlerinin tümü” şeklinde tanımlanmıştır.
Günümüzde çeşitli branşlara ayrılan ve büyük bir sektör haline gelen spor, ülkeler için
prestij, tanıtım ve gelir kaynağı olmuştur. Artık spor, profesyonel sporcu için geçimini
sağladığı iş; hasta için tedavi; spor medyası için tiraj ve reyting; seyirci için deşarj olma
aracı, gençler için gençliğin gereği ve yaşlılar için yaşlanmadığının göstergesi olarak kabul
edilmiştir. Temel amacı “kazanmak” olan sporun bazen bireysel bazen de takım
oluşturularak yapılması, bir idealinin oluşmasını da sağlamıştır.
Spor tarihi insanlığın tarihiyle başlamıştır; çünkü insanın güncel yaşamı, sonuçta bir
spordur. Bugünkü anlamıyla spor İ.Ö. 2500’lerden başlayarak Mısırlı askerlerin sopalarla
güreş ve savaş çalışmaları yapması, yine İ.Ö. 1500’lü yıllarda Giritlilerin dans, koşu, güreş
ve boğalarla yaptıkları dövüşler, düzenli spor etkinliğinin çok eskilere dayandığına delil
kabul edilmiştir. Yine aynı dönemde özellikle Antik Yunan kentlerinde paleastrelar,
gymnasionlar ve stadlarda koşma, atlama, disk ve mızrak atma gibi spor etkinliklerinin
siteleri temsil eden sporcular arasında yapıldığı bilinmektedir. Geçmişi bu kadar eski olan
spor, özellikle son iki yüzyılda büyük kitlelerin ilgisini önemli oranda çekmeye başlamıştır.
Türk tarihinde de spora hep önem verilmiş, spor bir etkinlik olarak değil, günlük
yaşamın bir parçası olarak kabul edilmiştir. Yazılı belgelere göre, özellikle avcılık, atıcılık,
binicilik, kılıç oyunları, güreş, ağırlık kaldırma ve yaya koşuları en çok tercih edilen spor
dalları olmuştur. Atlı sporların Türk tarihinde önemli bir yeri vardır. 12 yaşına gelen kız ve
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erkek çocukların ata binme ve at yarışları temel eğitimin bir parçası olarak kabul edilmiştir.
Göçebe kültürünün de etkisiyle spor, tarihimizin ve güncel yaşamımızın bir parçası olmuştur.
Bayram gibi özel günlerde tören alanlarında çeşitli spor etkinlikleri düzenlenmiş ve herkesin
bu tür etkinliklere katılımı teşvik edilmiştir.
Osmanlı döneminde devlet teşvikleriyle Okçular ve Pehlivanlar Tekkesi kurulmuş, bu
tesislerde yetişen sporcular zamanla orduya kazandırılmıştır. Yapılan yarışmalar ve verilen
ödüller yazılı düzene bağlanmıştır. Osmanlıların son dönemlerinde, 1839 yılından itibaren
Mekteb-i Sultani’de beden eğitimi derslerine yer verilmesiyle birlikte ders olarak
okutulmaya başlanmıştır.
Spor artık tüm dünyada bir eğlence, reklam, halkla ilişkiler, medya endüstrileriyle iç
içe geçmiş, büyük cirolara sahip bir sektör haline gelmiştir. Medya kuruluşları gerek ulusal
gerekse uluslararası spor etkinlikleri ile futbol liglerinin yayın haklarını satın almakta,
gazeteciler büyük kulüplerin yönetim kurullarında görev alabilmektedir. Gazeteciliğin, spor
endüstrisine meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla eleştirel yaklaşması beklenirken medyanın
bu endüstriyle bütünleşmesi, etik ilkelerin geri plana atılmasına neden olmuştur.
Sporun ve özellikle Türkiye’de en popüler spor olan futbolun, artık yalnızca bir spor
dalı olmanın çok ötesinde anlamlar taşıdığı görülmektedir. Spor, günlük yaşamı kuşatan
siyaset, ekonomi, kültür gibi alanlardan bağımsız, ayrıcalıklı bir dünya değil, tersine içinde
bulunduğu toplumun yapısıyla sıkı sıkıya bağlantılı bir alandır. Ancak spor basınının,
yalnızca maç anlatımları, transferler, oyun stratejileri gibi konular üzerinde yoğunlaştığı,
sporun toplumsal yapıdan etkilenen ve bu yapıyı etkileyen yönlerine değinmediği
görülmektedir. Spor basınında dürüstlük, tarafsızlık, doğruluk gibi ilkeler sık sık ihlal
edilmekte, haber kaynaklarıyla kurulan ilişkiler de önemli etik sorunlara neden olmaktadır.
Spor basını ülkemizde yazılı basından yaklaşık 50 yıl sonra kendini göstermiştir. Spor
konusunda ilkyazı Servet-i Fünun dergisinin 14 Mart 1891 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.
“ Eskrim” konusunda hazırlanan Ali Ferruh Bey’in yazısı, yazılı basında yer alan ilk spor
yazısı olmuştur. Aynı dönemde dünyadaki spor etkinlikleri de dönemin basınında yer almaya
başlamıştır. Ancak bu dönemde gazete ve dergilerde spora ayrılan alanlar çok kısıtlı ve
sporun birkaç alanıyla ilgiliydi.
Türkiye’deki yazılı spor basınında futbola ilk olarak, futbol karşılaşmalarının mahalli
lig statüsü içinde yapıldığı ve futbolun Türk toplumu tarafından benimsenmeye başlandığı
yıllarda, özellikle yerel gazetelerde ve spor dergilerinde yer verilmiştir. Osmanlı’nın son
dönemlerinde spor yaygınlık kazanamadığı halde, ülkenin belirli bölgelerinde özellikle gayri
müslim nüfusun fazla olduğu yerlerde futbol vb. spor etkinlikleri görülmüş, hatta mahalli lig
haline dahi dönüşmüştür. Bu dönemde yayımlanan “Futbol” adlı dergi Türk insanını sporla
tanıştırmayı amaçlayan ilk yayınlardandır. Derginin ilk sayıları Türkçe ve Fransızca olarak
yayınlanmıştır. 28 Eylül 1910 yılında yayın hayatına başlayan bu dergi, tabloid boy olarak
hazırlanmıştır. Daha sonra Şeyhul Muharririn sıfatını alacak olan dergi Burhan Felek’in
önderliğinde yayımlanmıştır. Burhan Felek, sekiz sayfadan oluşan derginin tüm yazılarını
kendisi yazmış, fotoğrafları da kendisi çekmiştir. Derginin adı her ne kadar futbol olsa da
dergi içeriğinde güreş, at yarışları, eskrim, jimnastik, atletizm gibi spor dallarında da haber
ve yorumlara yer vermiştir. Derginin bazı sayılarında Selim Sırrı Tarcan, Faik Üstünidman,
Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi ünlü isimlerin yanında Galatasaray futbol takımının
fotoğraflarına yer verilmiştir.
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Resim 1.1: Sporla ilgili Servet-i Fünun Dergisi’nde çıkan yazılara örnekler

1913 yılında Cem’i Bey önderliğinde yayınlanan “İdman” dergisi de Türk spor
basınının ilklerindendir. Dergide spor konuları ağırlıklı olarak işlenmekte, başta futbol olmak
üzere sporun her dalına ait haberler yer almaktaydı. Aynı dönemde Galatasaray Kulübünün
ilk üyelerinden olan Abidin Daver’in Tasvir-i Efkâr’da Galatasaray- Tamşuar (Macar) maçı
ile ilgili yorumunun yayımlanmasıyla da bir futbol maçı, ilk defa gündelik bir gazetede yer
almıştır. Bu dönemi takip eden yıllarda basında spora ayrılan yer giderek artmıştır. Yalnız
İstanbul basınında değil yerel basında da – özellikle futbol- giderek daha yaygın bir biçimde
yer almaya başlamıştır. Yine bu dönemde Tasvir-i Efkâr ile rekabet eden “İleri” gazetesi de
1914 yılından itibaren spor haberlerine yer vermeye başlamıştır.
Spora olan ilgi zamanla artmaya başlamış 1919 yılında Çelebizade Said Tevfik Bey
tarafından “Spor Âlemi” adlı dergi yayımlanmıştır. Yaklaşık 10 yıl yayınını sürdüren dergide
Said Çelebi’nin yanı sıra Aydınoğlu Raşid, Tahir (Kefkep), Fuad Hüsnü (Kayacan), Burhan
Felek, Nüzhet Abbas (Baba), Rıza Salih (Saray), Yusuf Ziya (Öniş) gibi usta kalemler de
çalışmışlardır.
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Resim1.2: Spor Âlemi Dergisi’nin kapak ve iç sayfalarından örnekler

Cumhuriyetin İlanından sonra günlük gazetelerin ilk sayfalarında dahi spor haberleri
yer almaya başlamıştır. Dönemin Akşam gazetesi bu konuda öncülük etmiş, 1924 yılında
Cumhuriyet gazetesi ise Paris Olimpiyatlarına hazırlanan sporcuların görüşlerini ve
fotoğraflarını birinci sayfada yayımlamıştır.
1930’lu yıllarda ise sporla özellikle de futbolla ilgili haber ve fotoğraflar hemen her
gün gazetelerde yer almış Türk Spor, Olimpiyat, Top, Kırmızı-Beyaz gibi dergiler çağdaş
spor basınının ülkemizde yerleşmesini sağlamışlardır. 1940’lı yıllarda da gazeteler spor
haberlerine önemli oranda yer vermişler; Futbol, Fener, Özfenerbahçe, Beşiktaş,
Galatasaray, Vefa, Sarı-Lacivert gibi dergiler okuyucuları, spor haberleriyle doyurmuşlardır.
1950’li yıllarda da basının spora olan ilgisi aynı seyirde devam etmiştir.
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Resim1.3: Burhan FELEK, 1959 Hayat Dergisi Spor sayfasından örnek.

1960’lı yıllarda günlük gazetelerin spora ağırlık vermesi nedeniyle spor dergiciliği
önemini giderek yitirmiştir. Ancak 1968 yılında Haldun Simavi “Foto Spor” dergisini
yayımlamıştır. Bu derginin en önemli özelliği Türk basınında ofset baskı tekniği ile
yayımlanan ilk spor dergisi olmasıdır. Dönemin futbol maçlarını foto roman şeklinde
albümler vererek spor basınına ayrı bir renk katmıştır.
1980’li yıllara geldiğimizde gazeteler spor sayfalarını iyice artırmış, örneğin bu
dönemde Sabah gazetesi daha önce 2–3 sayfa olan spor sayfasını 6–8 sayfaya çıkarmıştır.
Ama asıl spor gazeteciliği 1990’lı yıllarda başlamış, 1990’da Sabah grubu Fotomaç’ı,
1995’te de Doğan grubu Fanatik gazetesini çıkararak spor gazeteciliğini bağımsız gazetecilik
haline getirmişlerdir.
2000’li yıllarda Türkiye’de medya sektöründeki gelişmeler spor basına da yansımış,
ulusal yayın yapan tüm gazeteler hatta dergiler spora sayfa ayırmaya başladılar. Gazeteler,
futbol çok fazla öne çıksa da diğer spor alanları ile ilgili haber ve yorumlar yayımlanmaya
başladılar. Yüksek tirajlı gazeteler diğer konularda olduğu gibi sporda da bölgesel sayfalar
hazırlamaya başladılar. Ayrıca birçok gazete haftanın belirli günlerinde spor ekleri vererek
okuyucularının taleplerine cevap vermeye çalışmaktadır.

1.2.Spor Fotoğrafçısı Kavramı Nitelikleri ve Çalışma Koşulları
1.2.1.Spor Fotoğrafçısı Kavramı
Spor fotoğrafçısı kimdir sorusuna kısaca; “Spor etkinliklerini gazete ve dergilerde
fotoğraflarla anlatmaya çalışan muhabirdir.” diyebiliriz. Spor faaliyetleri, görsel yönü
ağırlıkta olan etkinliklerdir. Bu nedenle spor etkinlikleri ve spor ağırlıklı organizasyonların
medyada fazla yorumlanmadan görüntülerle aktarılarak verilmesi hedeflenir.
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Gazetelerin spor fotoğrafçıları genellikle istihbarat fotoğrafçılarından ayrı çalışırlar.
Çünkü spor fotoğrafçılığı amatörlüğü kaldıramaz. Görüntüler, titizlik ve önem gerektirir.
Çoğu zaman detay görüntüler gerektiğinden muhabir bilinçli ve kurallara uygun fotoğraf
çekmelidir. Okuyucunun spor fotoğrafçısından beklediği belli kriterler vardır. Bu kriterleri
muhabirin yerine getirmesi için yeterli donanım ve bilgiye sahip olması gerekir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor etkinlikleri ile ilgili haberler fotoğraf
kullanılarak sunulmaktadır. Yani spor sayfalarına baktığımızda sayfanın fotoğrafa ayrılan
kısmı yazıdan çok daha fazladır. Bu nedenle spor gazetelerinde ve gazetelerin spor
servislerinde muhabirler birinci planda fotoğraf çekmeyi sonra da haber yazmayı önemserler.

1.2.2.Spor Fotoğrafçısının Nitelikleri
Spor etkinlikleri yer ve zamana göre belli özellikler taşır. Örneğin spor etkinliklerinin
hemen tamamı hareketlidir. Spor fotoğraflarında “An”ı yakalamak çok önemlidir. Bunun
için spor fotoğrafçısı yeterli teknik donanıma sahip olmalıdır. Etkinlikler geniş alana
dağılırken milimetrik detayları görüntülemeyi gerektirebilir. Bu nedenle spor fotoğrafçısının
tam donanımlı makineye sahip olması önemlidir.
Spor muhabirliği kişisel yetenek de gerektirir. Prof. Dr. Suat GEZGİN bu yeteneği file
tekniği ile açıklar GEZGİN’e göre “ Spor fotoğrafçılığında kişisel yetenek olmazsa olmaz
bir özelliktir. Bu nedenle, “file tekniği” olarak adlandırılan teknik vardır. Bu teknik, konuya
ilişkin yer değişimini bakaçta hızlı bir biçimde izlemeyi amaçlar. Tekniğin asıl etkisi bulanık
bir arka planda yatar. Ancak, dikey çizgiler içeren ilk plana hareket izlenimini veren bir
arka plan, çok net olan bu ilk planda hız duygusunu uyandırır. Bu planda, bulanıklık ya
bütünüyle ya da bölgesel olarak görülebilir. Her şey yer değişimine ve hız olgusuna bağlıdır.
Sonuçta file tekniğinin, spor alanında, teknik fotoğrafçılığının tüm parametrik özelliklerini
kapsayan gerçek bir biçim araştırması olduğunu söyleyebiliriz”
Spor etkinliklerini takip etmek diğer haberleri takip etmekten daha zordur. Bir anda
birden çok hareket vardır. Bunları kaçırmamak ve eksiksiz fotoğraflayabilmek için bazı
niteliklere sahip olmalıdır. Bu niteliklerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:







Foto muhabiri görev yerine zamanında gitmelidir. Bulunduğu bölgenin trafik,
hava durumu görev yerinin uzaklığı vb. durumlarını göz önünde bulundurarak
gerekli tedbirlerini almalıdır.
Randevularına önem vermeli, görüşmelerini zamanında yapmalıdır. Çünkü
muhabir daima zamanla yarış halinde olduğunu unutmamalıdır.
Görev yerine gitmeden önce çekim senaryolarını ve kurgusunu hazırlamalıdır.
Çekim sırasında karşılaşacak olumsuzluklara karşı alternatifler hazırlamalıdır.
Muhabirin her ortama karşı mutlaka bir alternatifi olmalıdır.
Takip ettiği spor etkinliğini tüm yönleriyle çok iyi tanımalıdır. Örneğin bir
futbol maçını izliyorsa maçın süresini, devrelerini, oyuncu sayılarını, taç,
korner, penaltı gibi oyun kurallarını iyi bilmeli; bu kuralların oluşunu ve
sonucunu iyi görüntülemelidir.
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Resim 1.4: Muhabir müsabakada iyi görüntü almak için uygun donanıma sahip olmalıdır.







Ortama uygun makine ve gerekli aparatlara sahip olmalıdır. Örneğin alan geniş
ise normal objektifin yanında zoom objektifi de yanında bulunmalıdır. Zoom
objektif kullanacağı için ayak da bulundurması gerekir. Yakın çekimler için
harici flaş gerekebilir. Kısaca gerekli tüm araç-gereçleri yanında
bulundurmalıdır.
Muhabir, alanda en iyi görüntü alacağı noktayı tespit etmelidir. Kısaca hangi
spor faaliyeti hangi noktada en iyi görüntülenebileceğini bilmeli ve o noktaya
konuşlanmalıdır.
Spor etkinlikleri eğlence ve yarışma içerikli etkinlikler olsa da her zaman riskli
yönleri vardır. Foto muhabiri bu tür riskleri göz önünde tutmalıdır. Görevini
yaparken çevresinde oluşacak tehlikelere karşı dikkatli olmalıdır. Örneğin
otomobil yarışlarında pistten çıkan otomobiller foto muhabirleri için büyük
tehlike oluşturur. Bu tür tehlikelere maruz kalan birçok foto muhabiri
dikkatsizliğinin karşılığını hayatıyla ödemiştir.
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Resim1.5: Spor fotoğrafçısı tehlikelere karşı her an dikkatli olmalıdır.

Resim 1.6: Muhabir güzel görüntü almak için belli riskleri de göze almalı



Bazı yarışların sonuçları fotoselli kronometrelerle ölçülür yani milimetrik ve
saliselik farklarla sonuçlar belirlenir bu tür detayları yakalayacak teknik
donanıma ve farkı görecek kıvrak zekâya sahip olmalıdır.
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Spor muhabiri etkinlikleri takip ederken belki de sporcu kadar hızlı hareket
etme ve yer değiştirmesi gerekebilir. Daima zinde ve sportif bir bünyeye sahip
olmalıdır.
Farklı ve olayı aktaracak fotoğraf çekebilmesi için ışık, renk ve estetik bilgisine
sahip olması zorunludur.

1.2.3.Spor Fotoğrafçısının Çalışma Koşulları
Dünyaca ünlü foto muhabiri Tim GİDAL, "Foto muhabirinin her zaman tetikte oluşu
ve gözlem yeteneği, onun fotoğraflarını diğerlerininkinden farklı kılar." diyerek özellikle
spor etkinliklerinde çekilen fotoğrafların ilginç ve farklı olmasının gerektiğini öne
çıkarmaktadır. Bunun için de spor muhabirinin karşısına çıkabilecek güçlükleri yenmesi ve
her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olması gerekir. Çünkü spor muhabirliğinin çalışma
koşulları kolay değildir.
Türkiye’de spor fotoğrafçısı olmanın başlıca koşulları şunlardır.

Spor fotoğrafçısı gerek gazetecilikle, gerekse fotoğraf çekimi ve kamu görevi
yapma ile ilgili kanuni haklarını bilmelidir. Çünkü özellikle ülkemizde basın
mensupları arasında şiddete ve hakarete en fazla foto muhabirleri ve
kameramanlar maruz kalırlar.

Fiziksel yapısının yerinde olması gerekir. Herhangi bir fiziksel kusur bu mesleği
yapmaya engel teşkil eder. Yani spor fotoğrafçısı güçlü kuvvetli olmalıdır.

Spor fotoğrafçılığının belirli bir mesai saati olamaz. Takip ettiği takım bazen il
dışına bazen de yurt dışına gidebilir. Kendisi de beraber gitmek zorundadır.

Gazeteler ve haber ajansları foto muhabirlerine teknik alt yapıyı hazırlamaz.
Daha çok muhabirin kişisel olarak bu alt yapısını oluşturması beklenir. İyi bir
fotoğraf makinesininin ve gerekli aparatlarının çok pahalı olduğunu düşünürsek
bu meslek için yeterli bir maddi birikime sahip olmalıdır. Sportif olaylar daha
çok görsel materyallerle anlatıldığı için kusursuz ve teknik bakımdan da yeterli
nitelikte çekilmelidir. Bu özellikler de ancak tam donanımla bir makine ile
çekilir.
Gazetecinin, okuyucuları ve haber kaynakları yanında haber yaptığı kişilere karşı da
sorumluluğu vardır. Basın Konseyi’nin meslek ilkeleri; hiç kimsenin “ırkı, cinsiyeti, yaşı,
sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle aşağılanamayacağını”
(md.1), “kişilerin özel yaşamının, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın
konusu” olamayacağını (md.5) belirtmektedir. Sportif alanda faaliyet gösteren resmi ve özel
birçok kuruluş vardır. Bunlar da zorunlu olarak basınla diyalog hâlinde çalışır.

1.3.Gazetelerin Spor Servisleri
Gazetelerin örgüt yapısı ile ilgili temel bilgileri Medya Organizasyonu dersi içerisinde
bulunan Basın İşletmeciliği modülünde görmüştünüz. Biz burada gazetelerin haber servisine
bağlı spor servisini tanıtacağız. Spor servisleri bazı gazetelerde genel yayın yönetmenliğine
bağlı çalışırken çoğunlukla da yazı işleri müdürlüğüne bağlı ayrı bir servis halinde çalışırlar.
Ancak gazetede spora ayrılan sayfa sayısının fazla olması nedeniyle diğer servislerden daha
fazla bir ilgiye sahiptir. Yani istihbarat servisinden sonra en fazla eleman istihdam eden
servis spor servisidir.
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Gazetelerin spor servislerinde örgüt yapısı genellikle şöyledir:










Servis sorumlusu: Bu kişi spor servisi müdürü, servis yönetmeni, servis şefi
gibi isimlerle de anılır. Görevi, gazetenin spor sayfasının sorunsuz olarak
yayınlanmasını sağlamak ve gazetenin spor servisinin koordinasyonunu
yürütmektir. Servis sorumlusu genellikle tecrübeli muhabirlerden seçilir. Üst
yönetimce güvenilen, yönetici vasfı bulunan ve sorumluluğuna verilen kişilerle
uyumlu çalışabilecek kişiler bu göreve layık görülür. Önemli olan servisin
sorunsuzca görevini sürdürebilmesidir.
Muhabirler: Spor sayfasında yer alacak bilgi ve haberleri takip eden ve
olayları atlamadan gazete sayfasına taşıyan kişilerdir. Haber yazma ve olayları
takip etme becerisine sahip olmalı, gündemi yakından takip etmeli ve haber
atlamamaya özen göstermelidir. Okuyucularının spor eğilimlerini sezebilmeli ve
haberlerinde okuyucu beklentilerini yerine getirebilmelidir. Yani kısacası
gazetenin istihbarat servisindeki muhabirlerin yaptığı işlerin benzerini spor
konusunda yaparlar.
Foto muhabirleri: Bu kişiler de daha çok muhabirlerle birlikte çalışırlar.
Konuyu muhabir belirler. Her türlü randevuyu muhabir ayarlar. Foto muhabiri
de belirlenen konuyu en iyi şekilde görüntüleyip habere kaynak teşkil edecek
materyalleri hazırlar. Günümüz gazeteciliğinde muhabir aynı zamanda foto
muhabirinin görevini yaparken, foto muhabiri de fotoğraf çekiminin yanında
olayı takip ederek haberi yazabilmektedir. Yani foto muhabirinin de haber
yazabilme becerisi olmalıdır. Foto muhabirleri çektikleri fotoğrafları spor
sayfası editörüne vermeden önce gazetenin fotoğraf servisine gönderir. Bu
serviste fotoğrafın teknik yapısı incelenir. Gazetenin fotoğraf yayınlama
kurallarına uygunluğu gözden geçirilir. Varsa hatalar ve düzeltmeler yapılır.
Ardından ilgili bölüme servis edilir. Bu arada fotoğraf servisi aynı zamanda
fotoğrafı arşivlemeyi de ihmal etmez. Eğer gerekiyorsa fotoğrafı çeken
muhabire fotoğrafla ilgili gerekli uyarılar yapılır. Bu uyarılar foto muhabiri için
çok önemlidir. Muhabir mesleki gelişimi açısından uyarıları dikkate almalıdır.
Sayfa editörü: Sayfanın baskıya hazır hale getirilmesi için gerekli teknik
çalışmaları yapan kişidir. Bazı gazetelerde bu kişilere sayfa editörü denirken
bazılarında da sayfa sekreteri, teknik yönetmen gibi isimlerle anılır. Sorumlu
kişi genellikle gazetenin sayfa tasarımını belirleyen genel editöre bağlı çalışır.
Özellikle de genel yayın yönetmenine bağlıdır. Çünkü gazetenin sayfalarının
sorumluları vardır. Bu sorumluluk konulara göre bazen bir bazen de birden çok
sayfadır. Örneğin şehir haberlerine tek sayfa ile yetinilirken ekonomi spor gibi
konulara birden çok sayfa ayrılabilir. İşte bundan dolayı da sayfa editörleri çoğu
zaman genel yayın yönetmeninin sorumluluğunda çalışırlar
Köşe yazarları: Köşe yazarları veya yorumcular daha çok servis dışında ve
bağımsız çalışırlar. Bu kişilerin sayfadaki yerleri bellidir. Bazen ekstra yazı,
yorum veya haber istenebilir. Bazen de karşılaşmaları foto muhabiri veya
muhabirlerle beraber takip edip onlarla bilgi paylaşımı yaparlar. Röportaj, özel
haber hazırlama durumlarında foto muhabiri ile beraber çalışırlar.
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Gazetelerin spor sayfa sayısı kolay kolay değişmez. Önceden belirlenir. Ancak bazı
özel günlerde bu sayının arttığı görülür. Örneğin günümüzde arka dış kapak hariç son
sayfalar spora ayrılmıştır. Siyah beyaz yayın yapan gazeteler son iki veya üç sayfasını spora
ayırırken diğer gazeteler dış kapak hariç son altı-on sayfasını spora ayırmaktadırlar. Spor
etkinlikleri daha çok hafta sonu olur. Bu etkinliklerin topluca okuyucuya yansıtılması için de
gazetelerin belli günleri vardır. Bu nedenle genellikle haftanın ilk günü olan pazartesi günleri
spor sayfaları çok daha etkin ve hareketlidir. Örneğin futbol karşılaşmalarının olduğu
dönemlerde pazartesi günleri spor sayfalarının daha etkili renkli ve sayfa sayısının arttığı
görülür.
Okuyucu tarafından spora olan ilginin artması ve yılın belirli dönemlerinde gerek
ulusal gerekse uluslararası organize spor etkinliklerinin artması nedeniyle gazeteler haftanın
belirli günlerinde spor eki yayımlar. Bu eki, spor servisi hazırlar. Ekte dönemin spor olayları
ile ilgili okuyucuya daha detaylı bilgi verilmesi hedeflenir. Hem böylece diğer günler
gazetenin spor sayfası rutin ve güncel haberlere ayrılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Spor fotoğrafçısının niteliklerini
sıralayınız.
 Spor fotoğrafçısının çalışma
koşullarını sıralayınız.
 Yazılı basında spor servislerinin
çalışma koşullarını inceleyiniz.

Öneriler


Spor haberlerinde sıkça kullanılan
terimlerin anlamlarını öğreniniz.
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri
dönerek tekrar ediniz.
 Gazetelerin spor servisleriyle
görüşünüz.
 Hedef kitleleri dikkate alınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun
olan kutucuğu işaretleyiniz.
Gözlenecek Davranışlar

Evet Hayır

1 Spor fotoğrafçısının niteliklerini sıralayabildiniz mi?
2 Spor fotoğrafçısının çalışma şartlarını sıralayabildiniz mi?
3 Yazılı basının spor servislerinin çalışma koşullarını incelediniz mi?
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 ifadeleri dikkatle okuduktan sonra doğru ise D, yanlış ise Y’yi
işaretleyiniz.
1.
Günümüzde çeşitli branşlara ayrılan ve büyük bir sektör hâline gelen spor, ülkeler için
prestij, tanıtım ve gelir kaynağı olmuştur.
(D) (Y)
2.
Spor tarihi Eski Yunan tarihiyle başlamıştır.
(D) (Y)
3.
Türk tarihinde de spora hep önem verilmiş, bunu bir etkinlik olarak değil, günlük
yaşamın bir parçası olarak kabul edilmiştir. Özellikle avcılık, atıcılık, binicilik, kılıç
oyunları, güreş, ağırlık kaldırma ve yaya koşuları en çok tercih edilen spor dalları
olmuştur.
(D) (Y)
4.
Ülkemizde spor konusunda ilk yazı Ceride-i Havadis Gazetesi’nin 14 Mart 1891
tarihli nüshasında yayınlanmıştır.
(D) (Y)
5.
Sporla ilgili en kapsamlı yayın 28 Eylül 1910 yılında yayınlanan Futbol adlı
dergidir.
(D) (Y)
6.
Cumhuriyet dönemi spor basınının en önemli ismi Burhan FELEK’tir. (D) (Y)
7.
8.
9.
10.

Spor fotoğrafçısını, spor etkinliklerini gazete ve dergilerde fotoğraflarla anlatmaya
çalışan muhabir olarak tanımlayabiliriz.
(D) (Y)
Spor etkinlikleri birbirine benzediğinden spor muhabiri fazla araştırma yapmasına
gerek kalmaz.
(D) (Y)
Sportif olaylar daha çok görsel materyallerle anlatıldığı için kusursuz ve teknik
bakımdan da yeterli nitelikte çekilmelidir.
(D) (Y)
Gazetelerin spor servisleri haber merkezi içinde yer alır.
(D) (Y)

DEĞERLENDİRME
Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından
değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için ilgili konuya geri dönerek
tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ
AMAÇ
Spor gündemini takip edebilecek, konu ile ilgili araçlara ve gerekli kaynaklara
ulaşabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 İlinizde yayım yapan bir gazete kuruluşunu ziyaret ederek spor haberi hazırlama
süreciyle ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunu arkadaşlarınızla
paylaşınız.
 Gazetelerde ve sadece spor haberciliği yapan gazetelerde yer alan spor haberlerini
karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları arkadaşlarınızla birlikte inceleyiniz.

2. SPOR GÜNDEMİ ARAÇLARI VE
KAYNAKLARI
2.1.Spor Dergi ve Gazeteleri
Spor gazeteciliği son çeyrek yüzyılda önemli adımlar atmış ve tüm dünyada önemli
tirajlara ulaşmıştır. Tiraj açısından bakıldığında genel içerikli gazetelerden hemen sonra spor
gazeteleri gelmektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Ama öne çıkan asıl neden toplumdaki
belli spor dallarının tutkudan öteye giderek bir yaşam tarzı olmasıdır.
Ülkemizde spor basını ile ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan genel kanaat; bu
alanın temel gazetecilik kurallarından uzak bir yayıncılık politikası izlediği ve okuyucu
tarafından çok da fazla dikkate alınmadığı yönündedir.
“Türkiye’de spor basınının etik anlayışı” adlı inceleme yazısında Yrd. Doç. Dr.
Ruhdan UZUN bazı kaynaklardan alıntılarla ve ilginç örneklerle ülkemiz spor basınında
haberlerin nasıl hazırlandığını ve olayların aktarma yöntemlerini örneklerle anlatmaktadır
“İngiltere ile 2 Nisan’da Sunderland’da oynadığımız ilk maçın kampındaydık. O
günlerde büyük bir gazetemizin spor sayfasında Boby Robson ile Haluk Ulusoy’un milli maç
için iddiaya girdiği yazıyordu. Ulusoy, akşam idmanından önce tüm muhabirlerin bulunduğu
esnada haberi yapan arkadaşa dönüyor ve “Yahu kardeşim nereden uydurdun bunu? Ben
hayatımda Robson’la bir araya hiç gelmedim.” diyor. Aynı günlerde bir başka gazetenin
manşeti: “İlhan: Forvette yanıma Nihat’ı isterim”. Ve İlhan’la Nihat’ın yan yana fotoğrafı.
Kamp boyunca milliler sadece bir gün medyaya özel poz verdi. Ve o gün için de İlhan ile
Nihat yan yana hiç gelmedi. Fakat İlhan, Yıldıray ile beraber bir fotoğraf çektirmişti.
Gazeteye dikkatli bakınca Yıldıray’ın bedenine Nihat’ın kafasının montajlandığını gördük.
Bir örnek daha... Yine o günlerde Türk gazetecilerin çoğu hayranıymış gibi Beckham’la
fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyor. Hatıra fotoğrafı sanıyoruz. Ama daha sonra
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Türkiye’ye gelince şunu görüyoruz. Söz konusu resimler gazete sayfalarında ve resmin
altında şu yazıyor: Beckham arkadaşımızın sorularını içtenlikle yanıtladı.”
Bu tür haberleri spor kültürü çok da fazla olmayan okuyucu kesimi için kabul
edilebilir yanlışlar olarak düşünebiliriz; ancak bu tür konularda bilgi sahibi olan insanların
bu tür haberlere inanması beklenmemelidir. Sonuç olarak yapılan bu türden haberlerin
medyaya olan güveni kaybettirdiği unutulmamalıdır. İşte bir örnek daha;
“Bir antrenman öncesi muhabir arkadaş Şenol Güneş’in yanına geliyor. ‘Hocam, şef
sizinle yan yana fotoğraf çektirmemi istedi.’ Hoca, önce ‘Olmaz’ diyor, sonra yumuşuyor:
‘Altına ne yazacaksın bu fotoğrafın?’ Sıkı durun. Muhabirin cevabı oldukça ilginç: ‘Valla
ben bir şey yazmayacağım. Şefim yazacak. Çektirseniz de yazacak, çektirmeseniz de...
Çektirmezseniz fırça yerim; ama çektirirseniz de sizinle röportaj yapmış olurum.”
Bu ve benzer eleştiriler sıkça dolaşmakta ve spor basını ülkemizde yeterli düzeye ve
tiraja ulaşamamaktadır.
“Geçmişin ciddiyet, sorumluluk, bilgi, tarafsızlık, ilke ve emek içeren anlayışının yerinde ne
yazık ki şimdilerde yeller esiyor. Bugün gelinen noktadaki öncelikli sorun, güven yitimi. Gerçek
çarpıtılıyor. Yalan, prim yapıyor. Yanlı ve yanlış yayın politikalarıyla okuyucu ya da izleyici
aldatılıyor. Araştırma, soruşturma, doğruyu arayıp bulma çabası çoğu kurumda yok. Bazıları
duyumlarla haber yazıyor. Bazıları daha da ileri gidiyor, kendi yazdığı senaryoları müşteriye 'haber'
diye aktarıyor.”
Zeki ÇOL Boynuzlanan Meslek, Vatan, 21 Nisan 2004
“Spor gazeteciliği şu anki konumuyla yozlaşmaktan öte bir kokuşmuşluk sürecinin içerisine
girmiştir. Artık spor gazeteciliğinin hem kaynak hem de kamuoyu nezdinde güvenirliği kalmadı,
inandırıcılığı kalmadı, saygınlığı giderek azalmaya başladı. Yine spor gazetecilerinin bir bölümü,
dürüst, tutarlı, kararlı değiller; kendilerini geliştirmek, değiştirmek, yenilemek adına ortaya
koydukları değerler yok. Çoğu sporu bilmiyor, toplumla barışık değil, günü kurtarma peşinde
koşuyor, çoğu spor gazetecisinin özgün düşüncesi ya da yaptığı işe dönük felsefesi yok. Önemli bir
kesimi okumuyor, araştırmıyor. Fakat her alanda ahkâm kesmeyi kendisine bir hak biliyor.”
Zeki ÇOL Cumhuriyet'in 75. Yılında Spor Medyası Semineri, 1998

Ekonomi gazetelerinin dışındaki tüm gazetelerde haber metni ile fotoğraf dengeli bir
şekilde dağılır. Özellikle ülkemizde genel kabul gören uygulamaya göre metin ile fotoğraf
eşit oranda kullanılır. Birçoğunda fotoğraf daha azdır. Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletlerinde yayınlanan gazetelerde ise fotoğraf çok daha az kullanılır. Buna spor gazeteleri
de dâhildir. Ülkemizde ise spor basını fotoğrafı abartmakta sayfanın yaklaşık dörtte üçünü
fotoğrafa kullanmakta sadece dörtte birini haber metnine ayırmaktadır. Haber metinlerini de
çoğu zaman fotoğraf üstüne yazmaktalar. Böyle uygulamalar birçok sıkıntıyı da beraberinde
getirir. En önemlisi bu tür sayfa görüntüleri konunun abartıldığı, taraf tutulduğu ve temel
gazetecilik kurallarının ihlal edildiği izlenimini doğurmaktadır.
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Resim 2.1: Ülkemizde yayın yapan günlük spor gazetelerin ilk sayfalarından örnekler

Resim 2.2: Günlük spor gazetelerin ilk ve arka sayfalarından örnekler
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Resim 2.3: Ülkemizde çeşitli alanlarda yayın dergilerden örnekler

Resim 2.4: İngiltere’de yayın yapan spor gazetelerinden örnekler
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2.2.Spor Kulüpleri Kişi ve Kuruluşları
Gazetelerin spor servisine haber sağlayan önemli kuruluşların başında spor kulüpleri
gelmektedir. Bu kulüpler basına verdikleri bilgilerle kamuoyunu ve taraftarlarını
bilgilendirmiş olur. Bu yüzden basın mensuplarıyla sürekli diyalog hâlinde olmaları
gerektiğine inanır.
Kulüpler spor muhabirlerinin bilgi almasına yardımcı olur. Onların bilgi alması, aldığı
bilgileri haber merkezine hızlı iletebilmesi için her türlü teknik alt yapıyı hazırlar. Bunun
için kulüp merkezlerinde basın mensuplarıyla diyalog kuracak bir basın sözcüsü, basın ve
halkla ilişkiler müdürlüğü adı altında merkezler oluşturur. Aynı zamanda kulüpte
muhabirlerin haberlerini yazabileceği, haber merkezleriyle rahatça görüşebileceği basın
odası bulundurur. Bu merkezin her türlü teknik alt yapısı da kulüp tarafından hazırlanır. Bu
uygulama hem ulusal hem de yerel basın için geçerlidir.
Spor kulüpleri, gördükleri ilgi ve taraftarların artmasıyla büyük organizasyonlar haline
gelmiştir. Öyle ki bazı büyük kulüplerin yıllık bütçeleri milyar dolarlarla ifade edilmektedir.
Böyle büyük miktarın döndüğü yerler de ister istemez ilgi merkezi olmaktadır.
Spor muhabirlerine kaynak olabilecek kişiler, yine bir şekilde sportif faaliyetlerden
geçen kişilerdir. Örneğin eski bir sporcu, kulüp veya federasyon yöneticisi, eski bir hakem
vb. Bu kişiler bir dönem yürüttükleri etkinliklerinden dolayı basın mensupları için kaynak
teşkil ederler. Alanlarıyla ilgili güncel sportif olayları yorumlar Okuyucular da bu kişilerin
görüş ve yorumlarına itibar ederler.

2.3.Gazetelerin Spor Sayfaları
Ulusal gazetelerin haber merkezinden sonra en hareketli ve sayı bakımından en
kalabalık muhabir grubunun bulunduğu kısım spor servisidir. Çünkü yukarıda da
değindiğimiz gibi nerdeyse tüm gazetelerin birkaç sayfası spora ayrılmaktadır.

Resim 2.6: Ulusal gazetelerin spor sayfalarından örnekler
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Spor muhabirleri için gazete ve dergilerin spor sayfaları çoğu zaman önemli haber
kaynağı olabilir. Kendi gazetesinin atladığı bir haber, emin olmadığı için yazamadığı bir
bilgi veya bir yorumcunun ortaya attığı iddialar muhabire yeni bir haber kaynağı olabilir.
Bazen de bu tür bilgilerden yola çıkarak yeni haberler yapılabilir. Bu nedenle muhabir
yayınlanan tüm gazetelerin spor sayfalarını dikkatle takip etmelidir. Çoğu zaman buna
bölgesel ve yerel gazeteler da eklenmelidir.
Spor basınında gerek haber gerekse foto muhabirlerinin gazetecilik temel kurallarına
riayet ettikleri pek de söylenemez. Spor basınına yönelik olarak yapılan haberlerde argo
kelimeler, temel cümle bozuklukları ve fotoğraflarda abartı ve çoğu kez de temel habercilik
kuralların ihlal edildiği ile ilgili eleştiriler söz konusudur. Son yıllarda spor sayfaların da
habercilik kurallara uygun, araştırmaya dayalı haber ve fotoğrafların daha fazla yer aldığını
söyleyebiliriz.

Resim 2.9: Gazetelerin spor sayfalarında yer alan haberlerde mutlaka fotoğraf kullanılır.
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2.4.Spor Ajansları
Spor ajansı dendiğinde sadece spor medyasına hizmet eden kurumlar anlaşılır. Ancak
ülkemizde bu tür bir yapılanma bulunmamaktadır. Bu nedenle büyük haber ajansları
gazetelerin spor dâhil her servisine haber sağlamaya çalışırlar. Ulusal basına hizmet veren
ajanslarda spor haberleri servisi veya spor haberlerini takip eden muhabirler de
bulunmaktadır. Ülkemizdeki haber ajanslarına baktığımızda gazetelerin bu tür taleplerini
çoğunlukla yerine getirdiklerini görüyoruz. Örneğin Anadolu Ajansı spor servisi, ulusal
yayın yapan spor gazetesinin çalıştırdığı sayıya yakın spor muhabiri istihdam etmektedir.
Aynı şekilde diğer özel ajanslar da önemli sayıda spor muhabiri çalıştırmaktadır.
Sadece spor içerikli olmasa da bazı ajanslar sportif etkinlikleri fotoğraflayıp
uluslararası alanda basına servis etmektedir. Bu tür ajanslara en iyi örnek SIPA ajansıdır.
Türkiye kökenli olan bu ajansın merkezi Paris’tedir. Kurucusu Gökşin SİPAHİOĞLU’dur.
Özellikle fotoğraf konusunda dünya basını tarafından itibar görmektedir. Ajans, 120 kişilik
ekibi ile oluşturduğu 20 milyonluk dia ve baskılı arşivi ile zengin bir fotoğraf arşivine
sahiptir.
Ülkemizde çok fazla etkinlikleri olmasa da bazı uluslararası ajanslar foto muhabirliği
konusunda etkin konumdadır. Örneğin, Sygma Photo, Magnum Photo, Black Star, Film and
Photo League, AFP, AP, Reuters gibi ajanslar haber fotoğrafçılığı faaliyetlerinin içerisine
spor fotoğrafçılığını da almışlardır.

2.5.Spor Siteleri
İnternet teknolojisi her alanda olduğu gibi spor gazetecileri için de önemli haber
kaynağı haline gelmiştir. Masa başı habercilik yapılması ve fazla emek ve personel
gerektirmediği için bugün spor haberciliği ile ilgili olarak yüzlerce internet sitesi faaliyet
göstermektedir. Bunlara bir de yabancı siteleri eklersek sayının daha da arttığını görürüz. Bu
tür siteler spor muhabirleri için iyi bir kaynak olabilmektedir.
Türkiye’de spor yayını yapan internet sitelerinin büyük çoğunluğu spor haberlerinden
çok bahis, paralı yarışlarla ilgili ön bilgi ve tüyolar vermektedir. Bu durum hedefin farklı
olmasına neden olmaktadır. Hatta bu tür siteler okuyucular için zararlı olabilmektedir. Çünkü
bir şekilde okuyucuyu kumara yöneltmekte ve bahis türü oyunlara alet edebilmektedir.
Elbette bu saydıklarımız olumsuz örneklerdir.
Spor sitelerinin içeriklerinin çok zengin ve okuyucunun her konudaki ihtiyacına cevap
verebilecek nitelikte düzenlenebildiğini görüyoruz. Çünkü internet teknolojisi buna
müsaittir.
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Resim 2.10: Spor içerikli yayın yapan internet sayfalarından örnekler

2.6.Spor Yayını Yapan Radyo ve Televizyonlar
Radyo ve televizyonlar gazetelere oranla daha çok ilgi görmekte ve okuyucuların
çoğunlukla sportif etkinlikleri bu araçlardan takip etmeyi tercih etmektedir. Gazetede olduğu
gibi özellikle televizyonlarda spor servisleri bulunmaktadır. Gazetedeki foto muhabirinin
yerini televizyonda kameraman almaktadır. Ancak televizyon görüntüsü akıcı olduğundan
süresi kısıtlı ve geçicidir. İşte bu nedenle radyo ve televizyon gazetelere alternatif olamamış;
birbirini tamamlayan iki iletişim aracı olmuşlardır.
Spor muhabirleri için televizyon iyi bir haber kaynağı olabilir. Televizyondaki spor
programları, yapılan yorumlar ve canlı yayınlar muhabirin stattaymış gibi haberini yazmasını
sağlar. Örneğin uluslararası bir müsabaka için ilgili ülkeye gidemeyen muhabir televizyonda
müsabakaları izler ve haberini yazar. Hatta müsabakaları yerinden izleyen muhabirlerden de
önce haberini yazabilir. Gazetede masa başında oturarak haberini yazan muhabirler ve
yorumcuların sayısı iyice çoğalmış. Bu nedenle de birçok muhabir ve yorumcu
eleştirilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Günlük bir gazetenin spor sayfasında hangi konuların
haber olarak seçildiğini, muhabirlerin kaynakları nasıl
kaynaklarını
bulduğunu ve bu kaynaklarla olan diyaloglarını dikkatli
sıralayınız.
inceleyiniz.
 Türkiye ve dünya spor gündemini takip ediniz.
Spor gündemini
 Gazete ve dergilerin spor sayfalarını okuyunuz.
programlı olarak takip  Radyo ve televizyon spor programlarını izleyiniz.
ediniz.
 Günün, haftanın hatta ayın önemli spor etkinliklerini
yakından takip ediniz
 Çevrenizdeki spor etkinliklerini yerinde izlemeye gayret
Spor etkinliklerini
ediniz.
imkânlarınız ölçüsünde  Görevli olmasanız dahi bu tür etkinliklere katılarak
yerinde takip ediniz.
fotoğraflar çekiniz.
 Görevli foto muhabirlerinin nasıl çalıştığını
gözlemleyiniz.
Sporla ilgili haber
 Size haber sağlayabilecek kurumları yakından takip
kaynaklarının rutin
ediniz.
toplantılarını takip
 Spor dernekleri, kulüpleri, federasyonlar ve diğer spor
ediniz
kuruluşlarının her türlü etkinliklerini takip ediniz.
Sporla ilgili özel haber
 Meraklı olduğunuz spor dallarını tercih ediniz.
ya da fotoğraf
 Haber ve fotoğraflardan özel haber çıkarmaya çalışınız.
araştırması yapınız.
Spor kaynaklarından
bilgi, belge ve fotoğraf  Dikkatli olunuz.
toplayınız

 Spor haberlerinin
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun
olan kutucuğu işaretleyiniz.
Gözlenecek Davranışlar

Evet

Hayır

1 Spor haberlerinin kaynaklarını sıralayabildiniz mi?
2 Spor gündemini programlı olarak takip edebildiniz mi?.
Spor etkinliklerini imkânlarınız ölçüsünde yerinde takip

3 edebildiniz mi?

Sporla ilgili haber kaynaklarının rutin toplantılarını takip

4 edebildiniz mi?

5 Spor ilgili özel haber ya da fotoğraf araştırması yaptınız mı?
6 Spor kaynaklarından bilgi, belge ve fotoğraf toplayabildiniz mi?
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 ifadeleri dikkatle okuduktan sonra doğru ise D, yanlış ise Y’yi
işaretleyiniz.
1.
Ülkemizde spor gazeteleri diğer gazetelere oranla fotoğrafa daha az yer verir.
(D)
(Y)
2.
Gazetelerin spor servisine haber sağlayan önemli kuruluşların başında spor kulüpleri
gelmektedir.
(D)
(Y)
3.
Kulüpler basın mensuplarıyla diyalog kuracak bir basın sözcüsü, basın ve halkla
ilişkiler müdürlüğü adı altında merkezler oluştururlar
(D)
(Y)
4.
Ülkemizde spor sayfası okuyucularının genel kültürünün yüksek olduğu düşünülerek
fotoğrafa fazla yer verilmez.
(D)
(Y)
5.
Ulusal haber ajansları abonelerine güncel haberlerin yanında spor haberleri de
aktarırlar.
(D)
(Y)

6.
7.
8.
9.
10.

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
Spor kulüpleri kulüp merkezlerinde ………………………….. diyalog kuracak bir
basın sözcüsü, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi birimler oluşturur.
Ulusal gazetelerin haber merkezinden sonra en hareketli ve sayı bakımından en
kalabalık muhabir grubunun bulunduğu kısım ……….servisidir.
Gazetelerin spor servisine haber sağlayan önemli kuruluşların başında
…………………………gelmektedir.
Ulusal basına hizmet veren ajanslarda spor haberleri servisi veya …………………
takip eden muhabirler de bulunmaktadır.
Televizyondaki spor programları, yapılan yorumlar ve canlı yayınlar
……………………. stattaymış gibi haberini yazmasını sağlar.

DEĞERLENDİRME
Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından
değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için ilgili konuya geri dönerek
tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Gazetelerin spor sayfaları ve spor gazetelerinde yer alan haberler için verilmek istenen
mesaja uygun fotoğraf çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
1.Spor gazetelerinin yazıdan daha fazla fotoğrafa yer vermelerinin nedenlerini
araştırınız.
2.Ülkemizdeki spor basını ile örnek seçtiğiniz bazı Avrupa ülkeleri spor basınını
fotoğrafa ayırdıkları alan açısından karşılaştırınız. Farkları ve nedenlerini
arkadaşlarınızla tartışınız.

3. SPOR FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
3.1. Çekim Planlaması
Çekim planlaması iki aşamada değerlendirilir. Birincisi foto muhabirinin karşılaşma
yerine gitmeden önce gerek teknik donananım, gerekse çekim kurgusu açısından planlama
yapması; ikincisi ise etkinlik ortamında en uygun konumu seçip zamanında konuşlanmaktır.
Bu iki aşama da foto muhabirinin başarılı sonuç elde etmesi için gereklidir.
Foto muhabiri çekim planlamasına, kendisine görevin tebliğ edilmesiyle başlar. İlk iş
olarak görev yerini tanımaya çalışır. Görev zamanını ve ortamın gerektirdiği donanımı tespit
eder ve bu teçhizatı temin etmeye çalışır. Zamanını iyi kullanır. Kendince çekim senaryosu
hazırlar. Her türlü olumsuzlukları göz önünde bulundurur ve bu olumsuzluklara karşı
alternatifler üretmeye çalışır. Etkinlik alanına gidiş ve dönüşle ilgili sorunlarını giderir.
Kısacası görev öncesi kendisini göreve tam hazır hâle getirir. Bu tür bir hazırlık her foto
muhabiri için gerekli olan ve titizlikle uyulması istenen bir uygulamadır.
Çekim ortamındaki planlama ise foto muhabirinin gerek tecrübesi gerekse çekim
tekniklerini yerinde ve gerektiği gibi kullanması anlamına gelmektedir. Sportif faaliyetlerin
hareketli çekimler olduğunu unutmamalıdır. Uygun konum ve uygun objektif seçimi iyi
sonuçlar için mutlaka gereklidir.
Foto muhabirinden bazen muhabir bazen de fotoğraf editörleri, ısmarlama kare
fotoğraf isteyebilirler. Foto muhabiri bunlar için gerekli konumu seçmeli ve ihtiyaca cevap
verebilecek nitelikte alternatifli kareler yakalayabilmeli, çektiği fotoğrafların muhabirin
yazdığı haber metnine kaynak teşkil eden materyal olarak kullanılacağını unutmamalıdır.
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3.2.Randevu ve Görüşme
Gazetecilikte temel kural randevulu çalışmak ve randevuya önem vermektir. Foto
muhabiri çekeceği fotoğraf ve alacağı bilgilerin kaynakları ile önceden irtibata geçerek
onlardan gerekli izni almalı ve çekim yapacağı yer ve olayla ilgili ön bilgileri alarak çekime
uygun donanımla gitmelidir.
Randevu ve ön görüşme hem muhabir için hem de kaynak için dikkate alınma, önem
verilme ve işe özen gösterilme olarak değerlendirildiğinden sürekli uygulanması gereken bir
yöntemdir. Ön görüşmede yapılacak çalışma ve çekilmesi gereken ortam ve karelerle ilgili
gerekli bilgiler verilmeli, gerekiyorsa ilgili yerlerden izin alınmalıdır. Randevu ve ön
görüşme izin alarak varsa çekim önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve çekim sırasında
çıkabilecek problemleri önlemeye yöneliktir.
Örneğin, bir futbol takımı bazı önemli maçlar öncesi taktik çalışması yaparken rakip
takımın taktikleri bilmemesi amacıyla basına kapalı çalışma yapar. Bu durumda foto
muhabiri bu çalışmayı görüntüleyemeyecektir. Eğer foto muhabiri ön görüşmede bu tür bir
konuyu öğrenirse durumu gazetesine bildirir ve gazete de ona göre haberini hazırlar.
Görüşmeler genellikle yakın planda gerçekleşir. Bu durumu göz önünde bulunduran
foto muhabiri de yakın plan çekimi için gerekli donanımını hazır bulundurmalıdır. Aynı anda
birden çok foto muhabiri ile ortak çalışacağı için konumunu iyi ayarlamalı aynı anda birden
çok flaş ve spotların ışık durumlarını hesap edebilmeli. Görüş alınan kişinin uygun çekim
planına göre yapılması sağlanmalıdır.

3.3.Çekim Ortamları
Sportif faaliyetler genellikle hareketli etkinliklerdir. Fotoğraf çekimlerinde de en zor
olanı hareketli konuların çekimidir. Bu nedenle foto muhabiri göreve gitmeden önce çekim
ortamını iyi tanımalıdır. Ortam için gerekli aparatları temin etmeli, hangi ortamlar için ne tür
aparatlar gerektiğini iyi bilmelidir. Örneğin, gece yapılan bir futbol maçını takip edecek olan
foto muhabiri için gerekli olan malzemelerin başında tele ve zoom objektifler gelir. Muhabir
90- 100 metre gibi bir uzaklıktaki bir pozisyonu görüntüleyebilmelidir. Donanımını ona göre
hazırlamalı ve objektifini ona göre ayarlamalıdır. Ama aynı zamanda yakın plan çekimleri de
olabilir. Örneğin ,maç sonunda yapılacak değerlendirmeleri yakın planda çekmesi gerekir.
Bu tür ortamlar için alternatif objektif bulundurmalıdır.

29

Resim 3.1: Foto muhabiri her türlü sportif etkinlikte görevlendirilebilir.

Muhabir, tanımadığı bir ortama gidiyorsa (örneğin uluslararası bir turnuvayı takip
etmek üzere) yer ve turnuva ile ilgili her türlü alt yapıya sahip olmalıdır. Olumsuzlukları da
göz önünde bulundurarak alternatiflerini hazırlamalıdır. Mesela makine veya flaşın şarjının
bitmesi durumunda yedeğini bulundurmalıdır. Makinenin bozulması, düşmesi objektifin
buharlaşması gibi durumlarda en azından küçük de olsa ikinci bir makine bulundurması gibi
tedbirleri almalıdır. Çünkü her çekim ortamı her makineye her zaman uymayabilir.

Resim 3.2: Muhabir çekim ortamına uygun donanıma sahip olmalıdır.
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Tele ve zoom objektifler kullanılması durumlarında mutlaka üçayak (tripod)
kullanılması gerekir. Çünkü bu tür objektifler görüntülerin açılarını daralttığı için hafif
harekette önemli açı kaymasına neden olur. Yani zoom nitelikli objektif kullanımında
mutlaka ayak gerekecektir. Bir diğer aparat ise flaştır. Gerek gece çekimlerinde gerekse
gündüz yakın plan çekimlerinde flaş gerekir. Çoğu zaman makine üzerindeki flaş yetersiz
kalır. Bu tür ortamlar için harici flaş bulundurulmalıdır. Bunlara ek olarak bir de bazı
durumlar için filtreler gerekebilir.

3.4.Uygun Çekim Yeri
Foto muhabirinin zamanla kazanması gereken en önemli tecrübe olayları, olayların
anlarını ve okuyucunun bakış açısını yakalayabilmektir. Bu olay okuyucu ile muhabirin
zamanla kurduğu dolaylı ilişki ile ortaya çıkar. Yani zamanla muhabir örneğin bir spor
karşılaşmasında hangi noktada hangi mesafede ve hangi açı ile çektiği zaman okuyucusunun
temel bilgi alma ihtiyacını karşılayabileceğini kestirebilir.

Resim 3.3: Konuyu ortamıyla birlikte anlatabilecek noktalar tespit edilmeli.

3.4.1.Çekim Noktası
Spor karşılaşmalarının büyük çoğunluğunda muhabirin çalışacağı alan organizatör
veya diğer görevliler tarafından belirlenir. Bu uygulama bazen sporcuların etkilenmeden
çalışmasını sağlamak amacıyla yapılırken çoğu zaman da foto muhabirlerin güven içinde
rahat görev yapması için gerekmektedir. Yani birçok sportif faaliyetlerde muhabirlerin
fotoğraf çekebilecekleri alanlar hatta çekim noktaları yetkililerce belirlenmiştir.
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Resim 3.4: Muhabir çekim noktasını ve en uygun konumu seçmelidir.

Foto muhabiri ortamların çalışma kurallarına uymak zorundadır. Ancak bu kurallar
hiçbir zaman gerekçe olmamalı, istenen nitelikte görüntü alabilecek noktalar tespit
edilmelidir. Bu tür ortamlar için gerekli aparatlar her zaman foto muhabirinin yanında
bulunmalıdır.

3.4.2.Bakış Açısı
Foto muhabirinin görevli olarak gittiği olayı izlerken tüm olayın gelişim süreci içinde
o an’ın kriterlerini, kendince gazetesi ve okuru adına zihninde değerlendirmek zorundadır.
Metinden çok fotoğrafın etkin olduğu spor gazeteciliğinde bu daha da önemlidir. Bakış açısı
daha çok muhabir gözüyle değil okuyucu gözüyle olmalıdır. Zaten muhabir çektiği
fotoğrafın temel fotoğraf ve spor haberciliği açısından değerlendirmesinden hemen sonra
okuyucunun bakış açısını dikkate alarak fotoğrafının çeker. Aslında bu da bazen yetersiz
kalabilir. Çünkü foto muhabiri, olayı izlerken, olayın tümü içinden hem okuru hem gazeteyi
ve editörü dikkate alan kendi kişisel yorumlarını kattığı her şeyi en iyi anlatan doğru kareyi
seçebilmelidir. Bu an’ın tespiti ve görüntülenmesi, çok kısa süreli karar aşamalarını
kapsayan bir süreç olarak, muhabirin deneyimini gerekli kılmaktadır. Zira olayın bir an
öncesi veya bir an sonrası, o an’ın anlatacaklarından eksik veya etkisiz olacaktır. Bu açı daha
çok içerik bakımındandır.
Pratik olarak bakış açısını başka bir yönüyle de şu şekilde değerlendirebiliriz:
Spor fotoğraflarında fotoğraf karesinin anlattığı içerik ve onun görsel öğeleri, zengin
yan anlamları da beraberinde taşımalıdır. Çünkü haber fotoğraflarında okurun, haberle
fotoğrafı değerlendirdiğinde kendince çok rahat bir çözümleyebilme kolaylığını bulması da
gerekmektedir.
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3.4.3.Çekim Mesafesi
Bu konu temel fotoğrafçılık kuralları içinde yer alır. Ancak spor etkinliklerinde
mesafe daha da ön plana çıkar. Çünkü foto muhabiri kritik an’ı doğru yerden, doğru
zamanda çekilmiş fotoğraf tanımını destekleyecek şekilde kompozisyon oluşturmak
zorundadır. Bu anlamda bakış yönünü, bakış açısını, bakış yüksekliğini, konuya olan
yakınlık ve uzaklığı ile uygun objektif kullanımını, görüntüyü en iyi anlatacak şekilde
organize etmelidir.
Fotoğrafladığımız etkinliği okuyucularımıza kusursuz sunabilmeliyiz. Bunun için de
uygun çekim mesafesi ile etkinliği tam olarak aktarabilmeliyiz. Her etkinliğin bir önemli anı
vardır. Bu anı iyi yakalayıp fotoğraflayarak okuyucumuzun haberi okumadan konu hakkında
gerekli kanıya sahip olabilmesini sağlayabiliriz. Örneğin futbolda penaltı çekiliyorsa fotoğraf
karesine kale, kaleci ve penaltıyı çeken oyuncuyu alacak şekilde çekim mesafesi
oluşturmalıyız. Hatta diğer oyuncuları da kareye sığdırmaya gayret etmeliyiz. Ancak bir
alanda güreş müsabakası varsa burada güreşçiler ve hakemi almamız yeterlidir. Artık dikkat
etmemiz gereken konu olayı detayıyla en iyi şekilde nasıl veririz onun planlarını yapmalıyız.

Resim 3.5: Muhabir konuyu en iyi görüntüleyeceği mesafede çekim yapmalıdır.

Foto muhabiri çekim mesafesine uygun makinesi ve diğer aparatlarını da hazır
bulundurmalıdır. Aynı zamanda muhabirin kullanmış olduğu makineyi tanıması onunla
özdeşleşmesi vazgeçilmez birlikteliği oluşturur. Kritik an fotoğraflarında asıl olması gereken
fotoğraf karesinin anlattığı içerik ve onun görsel imgeleri, zengin yan anlamları taşımalıdır.

3.5. Fotoğrafı Haber Muhabiriyle Değerlendirmenin Önemi
Gazetelerin hem spor hem de diğer haber servislerinde temel kural şudur: Olay iki
muhabirle takip edilmelidir. Bunlardan biri haberi yazar diğeri de fotoğraflar. Haberi yazan
“haber muhabiri” olarak adlandırılırken haberi fotoğraflayan “foto muhabiri” olarak
isimlendirilir. Bu iki kişi bir birini tamamlarlar.
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Resim 3.6: Karşılaşmaları spor muhabiri ile foto muhabiri ortak izlemeli birlikte çalışmalıdır.

Haberi yazan muhabir, haberin sayfadaki konumu, okuyucuyla doğru iletişim kurma
ve önemli noktaları göz önünde bulundurmalıdır. Spor muhabirinin en çok dikkat etmesi
gereken noktalardan biri de takip ettiği spor etkinliğinin gazetenin baskıya gireceği saatlere
kadar devam etmesi halinde yapması gerekenlerdir. Böylesi durumlarda foto muhabiri de
fotoğraflarını muhabirin yazısını okuyarak ve alternatifleri düşünerek çekmelidir. Çünkü
spor haberleri daha çok üç aşamalı olarak yazılır. Bunlar:
 Ön yazı ve arşiv fotoğraflar: Baskıya yakın süreçte karşılaşma henüz
başlamamışsa, bir ön yazı hazırlanır. Örneğin karşılaşma bir futbol maçı ise galibiyet
ve mağlubiyet gibi sonucun kulübü nasıl etkileyeceği alternatifleriyle hazırlanır.
Aynı bakış açısıyla da foto muhabiri fotoğrafını hazırlar. Böylece yazı ile fotoğraf
birbirine uygun olarak bekletilir. Fotoğraf açısından da eğer karşılaşmalardan
fotoğrafın yetişememesi ihtimaline karşı arşivden fotoğraflar çekilerek hazır
bekletilir. Müsabakadan fotoğraf geldikçe arşiv fotoğrafları geriye düşer ve taslak
sayfaya yeni fotoğraf eklenir.
 Müsabaka anı yazı ve fotoğrafları: Bu tür yazılar da iki şekilde hazırlanır.
Birincisi haberin iskeleti hazırlanır. Ana cümleler ve ara başlıklar konur olayın
seyrine göre aralara gerekli cümleler eklenir. İkincisi ise tefrika halinde yazılan
haberlerdir. Mesela birkaç gün süren müsabakalarla ilgili haberler bu düzende
yazılır. Aynı şekilde foto muhabiri de haber muhabiri ile çekilen fotoğrafları beraber
değerlendirip habere en uygun fotoğrafların seçilmesi sağlanır. Muhabir haberini bu
formatta hazırlarken foto muhabiri de o ana kadar gerek dolgu gerek arşivlik ve
gerekse karşılaşma bitmeden gazetenin baskıya girme ihtimaline karşı alternatif
fotoğraflar çeker ve merkeze iletir.
 Sonuç yazı ve fotoğrafları: Muhabir haberin giriş kısmı hariç karşılaşmanın
sonucunun etkileri ile ilgili alternatiflerini daha önceden yazdığı için olayın seyrine
göre sonuçla ilgili bilgileri içeren cümleleri ilgili yerlere ekler. Foto muhabirinden
yazdığı cümleleri en iyi anlatacak fotoğrafları ister. Beraberce haberi destekleyen
fotoğrafın yayınlanmasını sağlarlar.
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Haber muhabiri ile foto muhabirinin birlikte düzenledikleri haber ve fotoğraflar birim
sorumlusuna gönderilir. Bu tür uygulamalar birim yöneticilerinin de işini kolaylaştırır ve
doğrudan sayfa editörüne yönlendirilmesi yapılır. Sonuçta ilgili kişilerin onayıyla seçilerek
hazırlanan haberler okuyucu tarafından da ilgi görecektir.

3.6.Spor Fotoğrafı Seçme Ölçütleri
Haberi takip edip fotoğraflarını çeken muhabir için yapılacak belki de son çalışma
haber metnine uygun fotoğrafı seçmektir. Bu seçim elbette haberi takip eden ve metni yazan
muhabirle olmalıdır. Foto muhabiri çektiği fotoğrafları alternatifli olarak muhabire sunar.
Muhabir fotoğrafları iyice inceler ve yazacağı metin için de bazen bu fotoğraflar kaynak ve
hatırlatma görevi yapabilir.
Muhabir metni ve fotoğrafla birlikte sayfada alacağı konumu göz önünde
bulundurarak haberini hazırlar. Yani kendince bir ön tasarım yapar. Bu konuda foto
muhabirinden de öneri almalıdır. Sonuçta yayınlanacak haber foto muhabiri ile muhabirin
ortak ürünüdür.
Foto muhabiri ile muhabir fotoğrafı seçerken, izledikleri olay bütününün içinden
uygun kareyi seçmesindeki etkenlerden daha çok şunlar ön plana çıkarmaya çalışırlar:










Konuyu en iyi anlatan ve en can alıcı, açıklayıcı ve her şeyi anlatan “an”ın
görüntüsü
Okur için bu an’ın ilginç, çarpıcı, belirgin ve olayı tanımlıyor olması
Gazetenin yayın politikası açısından yayınlanabilir ve okuru çeken fotoğraf
olması
Etik ve hukuksal açıdan sorun teşkil etmemesi
Fotoğraf editörü açısından, gazetede kullanılabilir ve muhabirin yazdığı haberi
destekleyen en iyi ve doğru fotoğrafın olması
Gazete sayfasında yer alışı açısından, mümkün olduğunca tek karede her şeyi
anlatıyor olması
Sportif faaliyetler çok hareketli olduğundan fotoğrafların hareket içeriği taşıyan
an’lardan seçilmiş olması
Olay yerinde çalışan diğer meslektaşlarından farklı açılardan çekilmiş fotoğrafı
üretmesi
Teknik açıdan problemsiz bir fotoğraf olması

“Bu günlerde spor yazarlığının en büyük sorunu eski futbolcuların hiçbir eğitim görmeden
ve gazeteciliğin temel ilkesi olan tarafsızlığı bir kenara bırakıp, renkli gözlüklerle olayları
değerlendirmelerinin getirdiği sıkıntı oldu.”
Togay Bayatlı Toplumbilim, sayı: 16,

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda spor basınımızı tarafsızlık ilkesi açısından
değerlendiriniz. Değerlendirmelerinize kaynak teşkil edecek haber ve fotoğrafları
arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Çekimle ilgili ön hazırlık
yapınız.

 Çekim yapacağınız yer ve
konu ile ilgili randevu ve
izin alınız.

 Göreve uygun malzeme
seçiniz.

 Görev yerine zamanında
gidiniz.

Öneriler
 Dikkatli olunuz.
 Çekim yapacağınız konu ile ilgili araştırma
yapınız.
 Çekim yerini iyi etüt ediniz.
 Çekim yapacağınız yere zamanında gidiniz.
 Konu ile ilgili yazılmış haberlerden, makalelerden
yararlanınız.
 Çalışacağınız bölgenin iklim ve meteorolojik
durumunu göz önünde bulundurarak
malzemelerinizi ona göre seçiniz.
 Çekimle ilgili gizlilik, ödeme vb. şartlar varsa
önceden gidermeye çalışınız.
 İlgili kişi ve kuruluşlarla önceden görüşme yapınız.
 Çekimle ilgili varsa şartlarını öğreniniz.
 Çekim yapacağınız yer ve kişiler için izin ve
randevu gerekiyorsa yetkili kişilerden alınız.
 Bazı organizasyonlarda görevli foto muhabirlerinin
isimleri önceden belirlenir. İzninizin ve adınızın
olup olmadığını kontrol ediniz.
 Dikkatli olunuz.
 Görev yapacağınız yeri iyi etüt ediniz.
 Görev yapacağınız zamanın ışık durumunu göz
önünde bulundurunuz.
 Gerekiyorsa yanınıza flaş, spot gibi ışık kaynakları
alınız.
 Çekim yerine ve makinenize uygun farklı
objektifler alınız.
 Çekimini yapacağınız olayın hareketli veya
durağanlığına uygun makine- film gibi
uygunlukları sağlayınız.
 Disiplinli olunuz.
 Bulunduğunuz bölgenin trafik durumuna dikkat
ediniz.
 Çalışma yerini daha önceden gidip tanıyınız.
 Etkinlik başlamadan saatler önce çekim yerine
gidip uygun çalışma konumu seçiniz.
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 Spor muhabiri ile
değerlendirme ve iş planı
yapınız.

 Spor haberinin konusuna,
okuruna, kurum politikasına,
fotoğraf öznesine ve çekim
kalitesine uygun planlama
yapınız

 Uyumlu olunuz ve ortak çalışmanın önemini
kavrayınız.
 Muhabirin sizden istediği fotoğraf karelerini ve
konuları yakalamaya gayret ediniz.
 Muhabirle her an diyalog kurabilecek şekilde
donanıma sahip olunuz.
 Haberde metinle fotoğrafın uygun olması için
gerekli tasarımı ortak yapınız.
 Okuyucularınızın temel beklentilerini göz önünde
bulundurunuz.
 Çok yönlü düşünmeye çalışınız.
 Kararlı olunuz.
 Disiplinli çalışınız.
 Ekibinizle uyumlu çalışınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun
olan kutucuğu işaretleyiniz.
Gözlenecek Davranışlar
1

Çekimle ilgili ön hazırlık yaptınız mı?

2

Çekim yapacağınız yer ve konu ile ilgili randevu ve izin aldınız
mı?

3

Göreve uygun malzeme seçimi yaptınız mı?

4

Görev yerine zamanında gittiniz mi?

5

Spor muhabiri ile değerlendirme ve ortak iş planı yaptınız mı?

6

Spor haberinin konusuna, okuruna, kurum politikasına, fotoğraf
öznesine ve çekim kalitesine uygun planlama yaptınız mı?

Evet

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 ifadeleri dikkatle okuduktan sonra doğru ise D, yanlış ise Y’yi
işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

Foto muhabiri çekim planlamasına; kendisine görevin tebliğ edilmesiyle başlar.
D( ) Y( )
Sportif faaliyetlerde foto muhabiri haber muhabiri gibi randevulu çalışmasına gerek
duymaz.
D( ) Y( )
Sportif faaliyetler genellikle hareketli etkinliklerdir. Fotoğraf çekimlerinde de en zor
olanı hareketli konuların çekimidir.
D( ) Y( )
Tele ve zoom objektifler kullanılması durumlarında üçayak (tripod) kullanılmasa da
olur
.
D( ) Y( )
Muhabir çektiği fotoğrafın temel fotoğraf ve spor haberciliği açısından
değerlendirmesinden hemen sonra okuyucunun bakış açısını dikkate alınarak
fotoğrafının çeker.
D( ) Y( )

DEĞERLENDİRME
Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından
değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için ilgili konuya geri dönerek
tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız.
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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
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
Y
D
D
D
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2.CEVAP ANAHTARI
Y
1
D
2
D
3
Y
4
D
5
Basın
6
7
8
9
10

Mensuplarıyla
Spor
Spor Kulüpleri
Spor
Haberlerini
Spor
Muhabirinin

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3.CEVAP ANAHTARI
1

D

2

Y

3

D

4

Y

5

D
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