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AÇIKLAMALAR 
KOD 213GIM169 

Alan 
Gazetecilik 

DAL/MESLEK Foto Muhabirliği 

MODÜLÜN ADI İstihbarat Fotoğrafçılığı 

MODÜLÜN TANIMI 
Gazetelerin istihbarat servisinde haber fotoğrafı çekimi ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

YETERLİK İstihbarat fotoğrafı çekebilmek 

MODÜLÜN AMACI 

         Genel Amaç 

 Haber değeri olan her türlü etkinliklerin fotoğrafını 

çekebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. İstihbarat fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz 

edeceksiniz. 

2. Haber fotoğrafı çekimi için hazırlık yapabileceksiniz. 

3. Haber fotoğrafı çekebileceksiniz. 

ORTAM VE 

KOŞULLAR 

Sınıf ortamı, dergi ve gazetelerin istihbarat servisleri, haber 

ortamları, bilgi teknolojileri ortamı, açık alanlar veya grupla 

birlikte çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

DONANIMLAR: 

Bilgisayar, fotoğraf işleme programları, fotoğraf makinesi (tüm 

aparatları ile) DVD- VCD player, projeksiyon, imla kılavuzu, 

Türkçe sözlük,  vb. öğretim materyali gerekmektedir. 

ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME: 

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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

Yazılı basında haberin en önemli inandırıcılık ögesinin fotoğraf olduğu kabul 

edilmiştir. Hatta basın, metin mi yoksa fotoğraf mı tartışmasında, metnin fotoğrafla 

desteklenmesi gerektiği konusunda tartışmasız hemfikirdir. Ancak toplumların kültürel 

yapısı ve okuma-yazma düzeyine göre biri diğerini geçebilmektedir. Ülkemizdeki mevcut 

uygulamalara baktığımızda fotoğrafın, metnin önüne geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Çünkü haberde fotoğraf, bakanı bir yandan olaya görsel olarak bağlarken, diğer yandan 

empati kurdurarak kişinin konu ile özdeşleşmesini sağlar. Fotoğrafın bu özelliği nedeniyle 

yazılı basında foto muhabirliği haber muhabiri ile eş değer görülmeye başlanmıştır. Öyleyse 

foto muhabiri de haber muhabiri gibi temel gazetecilik eğitiminin yanında entelektüel bir 

birikime de sahip olmak zorundadır.  

Çevremizde olan olayları herkes merak eder ama basın mensupları mesleği gereği 

daha fazla merak ederler. Bu merak kişisel değil mesleğinin verdiği sorumluluktandır. İşte 

bu sorumluluktan dolayı da foto muhabiri makinesini sürekli yanında taşımalı, her an bir 

haber fotoğrafı ile karşılaşacağını düşünerek hareket etmelidir.  

İletişim Bilimci W. LİPMANN “ Bir fikri aktarmanın en güvenilir yolu görüntülü 

vermektir”  demiştir. Ancak görüntüyü de aktarırken temel gazetecilik kuralları içerisinde, 

toplumun genel yargılarını göz ardı etmeden vermek gerekir. Görevimizi yaparken bu 

noktaları asla unutmamalıyız. Çünkü bazen çalıştığımız yayın kuruluşlarından bu 

söylediklerimize aykırı talep gelebilir. Olayı çarpıtacak veya yanlış anlaşılmalara neden 

olabilecek fotoğraflar istenebilir. Bilgiyi ve görüntüyü doğru aktarmak temel değerimiz 

olmalıdır.   

Bu modül sizlere, foto muhabirliğinin en önemli çalışma alanı olan istihbarat 

fotoğrafçılığı hakkında bilmeniz gereken konuları ve pratikte ihtiyaç duyacağınız 

uygulamaları aktaracaktır. Ayrıca bir olayı nasıl fotoğraflamanız gerektiğini, haber 

muhabiriyle ortaklaşa çalışmanın zorunluluğunu öğreterek; haber ve fotoğraf editörlerinin 

istediği nitelikte fotoğraf çekmenin temel kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayı 

amaçlamaktadır.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
AMAÇ 

İstihbarat fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz. 

 
ARAŞTIRMA 

1. İstihbarat fotoğrafçısı olabilmek için nasıl bir birikime sahip olmamız 

gerektiğini inceleyiniz. 

2. Bir yerel bir de ulusal gazetenin istihbarat servis yapısını araştırınız. Bu serviste 

foto muhabirlerinin konumları ile ilgili bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

1. İSTİHBARAT SERVİSİ VE İSTİHBARAT 

FOTOĞRAFÇILIĞI 
 

1.1. İstihbarat Kavramı ,Tanımı, Önemi ve Özellikleri   

Kelime anlamıyla istihbarat sözlüklerde; bir kimse, bir şey hakkında toplanan bilgi, 

haber ya da haberler, bilgi toplama, enformasyon işlevi olarak tanımlanır. Gazetecilikte ise, 

bir gazete ya da dergiye haber ve fotoğraf toplayan muhabirlerin istihdam edildiği servis 

olarak tanımlanır. Ancak toplumumuzda istihbarat denince askerî ve gizli bilgileri araştırma 

anlamlarını içeren manaları akla gelmektedir. Bizi ilgilendiren yönü, bu kelimenin habere 

konu olabilecek olayları inceleyip araştırmak ve haber formatı ile okuyucuya aktarmaktır.  

İstihbarat servisi gazetelerin yanında haber yayıncılığı yapan dergi, radyo ve 

televizyonlarda da oluşturulur.  

 

1.2. İstihbarat Servisinin Yapısı 

Medya kuruluşlarının önem verdikleri yayın içeriklerine göre iç örgütlenmelerinde de 

öne çıkardıkları servisler vardır. Ancak çok az bir kısmı hariç tüm medyada haber programı 

ve bu programların hazırlandığı istihbarat servisleri bulunmaktadır. Zaten özellikle yazılı 

basın (yine çok az bir kısmı hariç) haber verme, bilgilendirmek işleviyle yayımlanmaktadır. 

Böyle olunca da yazılı basında en önemli servis istihbarat servisi olmaktadır. Bu 

açıklamadan sonra artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazılı basının en önemli servisi 

istihbarat servisidir.  

Yazılı basının başarısı tirajla ölçülür. Ne kadar çok satılırsa o kadar fazla okuyucuya 

ulaşıyor demektir. Tirajın fazla olması gazetenin içeriğinin zengin olduğunun göstergesi 

olarak kabul edilir. Bu başarıda da yine en büyük pay istihbarat servisinindir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Yazılı basının iç örgütlenmesinin yapısı ile ilgili temel bilgileri Medya Organizasyonu 

dersi içerisinde bulunan Basın İşletmeciliği modülünde görmüştünüz. Burada servisin iç 

yapısı hakkında kısaca bilgi verelim. 

Gazetelerin iç örgütlenmelerinde belirlenmiş herhangi bir standart bulunmamakla 

birlikte genel yapısı daha çok şu şekildedir:  

 Haber müdürü  

 Servis şefi veya servis müdürü  

 Muhabirler  

 Foto muhabirleri 

 Teknik elemanlar  

 

Resim1.1: Günlük yayın yapan bir gazetenin istihbarat servisinden bir görüntü 

 

1.3. Haber Fotoğrafı ve Foto Muhabirliği Kavramı 

Birçok iletişim tarihi kitaplarında foto muhabirliğinin büyük serüvenini, 14 Ekim 1843 

tarihinde çekilen fotoğrafla başladığını kabul ederler. Bu fotoğrafta dönemin Çin 

İmparatorluğunun temsilcisi Ky-İng ile Fransa Başkonsolosunu görüntüleyen Jules İtier’dir. 

Ancak basında yayımlanan ilk haber fotoğrafının 1856 Kırım Savaşı’nda Roger FENTON ve 

asistanı Marcus SPARLİNG tarafından çekilip İngiliz gazetelerinde yayımlanan fotoğraflar 

olduğu kabul edilir. 

Osmanlıda ise basında ilk fotoğraf Servet-i Fünunla başlamıştır. Üçüncü sayısında 

Ahmet Vefik Paşa’nın fotoğrafı yayımlanmıştır. Nitelikli dergi olma yolunda gayret sarf 

eden Servet-i Fünun birinci yılında 276 resim kullanmış ve Türk basınında haberin fotoğrafla 

desteklenmesi ilkesini o yıllarda benimsetmiştir. Aynı dönemde diğer yazılı basın kuruluşları 

da yayınlarında bir şekilde fotoğrafa yer vererek zor ve pahalı olmasına rağmen fotoğraflı 

haberciliği benimsemişlerdir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise fotoğrafın haberdeki 

yeri ve önemi tereddütsüz kabul edilmiş, hem dünyada hem de ülkemizde belirli bir seviyeye 

kavuşmuştur.  
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Foto muhabirliği, derledikleri haber ve mesajı aktarma bakımından muhabirlikle eş 

değerde kabul edilmiştir. Özellikle son dönemlerde “foto jurnalizm” olarak da adlandırılan 

muhabirlik türünde foto muhabiri, konunun fotoğrafını çeker, gerekirse röportajını yapar ve 

haber metni ile fotoğrafı, servis müdürüne teslim eder. Bu yöntem dünyanın dört bir yanını 

dolaşan ve fotoğrafçılığını ön plana çıkarmış gazeteciler için kullanılmaktadır. Bu 

gazetecilerin büyük çoğunluğu serbest gazeteci olarak görev yapanlardır. 

1.3.1. İstihbarat Fotoğrafçılığının Önemi 

Gazeteler, haber metinleriyle değerlendirildiği gibi görsel yönüyle de değerlendirilir. 

Fotoğraf, haber metnine yeni boyutlar kazandırır. Gazetelerde yer alan görüntüler, çoğu 

zaman habere  ‘anahtar’ rolü üstlenebilir. Çünkü gazete okuyucusu, birçok haberi, önce 

fotoğrafına bakıp okunup okunmayacağına karar verebilmektedir. Yani fotoğraf haberi 

okutabileceği gibi sadece görüntüyü izletip konu ile ilgili okuyucunun zihninde yeterli bilgi 

sahibi de yapabilir. Bu özelliği nedeniyle haber için fotoğrafın ayrılmaz bir ögesi olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemiz gazeteciliğinde ise fotoğraflı habercilik daha da ileri gitmiş 

ve ne olursa olsun her habere bir fotoğraf konması ilkesi benimsenmiştir. Bu nedenle 

gazetelerin fotoğraf arşivleri önemli bir kaynak olma özelliğini kazanmıştır. Ulusal yayın 

yapan gazetelerimizde fazla fotoğraf kullanılması iletişim bilimcilerince eleştirilmektedir.  

Haber fotoğrafı, kamuoyunda olması gereken etkiyi çoğu zaman gereğinden fazla 

yerine getirmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde hükümet, ırkçılıkla ilgili yasaları, 

basında yayımlanan bazı fotoğraflar sonucunda çıkarmıştır. Aynı zamanda ABD askerlerinin 

Vietnam’dan çekilmelerinde gazetelerde yayımlanan fotoğraflar etkili olmuştur.  

1.3.2. İstihbarat Fotoğrafçılığının Özellikleri 

Kitle iletişim araçları haber verme, eğlendirme, eğitme, bilgilendirme gibi faktörleri 

gerçekleştirmek ve toplumsal değerlerin devamlılığını sağlamak için günümüzde 

“görüntüden” olabildiğince yararlanmaktadır. Çünkü görüntü en önemli kanıt ve aksi inkâr 

edilemez bir araç olarak sunulmaktadır. Bu güce sahip olan fotoğraf, gazete haberlerinin 

vazgeçilmez materyali olmaya devam etmektedir.  

Gazetecilikte olaylar önem sırasına göre gazetede yer alır. İlk sayfadan son sayfaya 

doğru önemlilik sıralaması kendiliğinden oluşur. Ancak fotoğraflanan olaydan çok insanların 

ona yüklediği kavramlar ve duygular ön plana çıkmaktadır. Gerçi duygu yükleme birçok 

yönden olur. Haberi yazan muhabir yazdığı metinle fotoğrafa bir duygu yüklerken, sayfa 

editörü fotoğrafı sayfaya yerleştirmesiyle de ona bir duygu yükler. Ancak tüm bu uğraş 

aslında gazete okuyucusuna yüklemesini istediğimiz duygunun sınırlarını belirlemektir.   

Habere konu olan olayların hedef kitleye aktarılmasında özellikle ülkemizde 

fotoğrafın metnin önüne geçtiği görülmektedir. Bu özelliği nedeniyle fotoğraf, editoryal 

süreçte üzerinde önemle durulması gereken bir unsur olmaktadır. Foto muhabiri de bu 

bilinçle fotoğrafını çekmeli, fotoğrafının içerdiği mesajın eksiksiz olmasına özen 

göstermelidir. Fotoğraf haberin bir özetidir. Toplumun tamamını yakından ilgilendiren 

haberlerde belki haber-fotoğraf ilişkisi, kuralları önceden belirlenmiş bir düzenekte 

verilebilir. Ancak ülkemizde özellikle spor ve magazin haberlerinde bu ölçü fotoğraftan yana 

kullanılmaktadır. Gazete haberleri için fotoğrafın gerekliliği konusunda kimsenin şüphesi 

bulunmamaktadır.  
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Ancak Türk basınında özellikle spor ve magazin gazeteciliğinde ölçünün kaçırıldığı, 

fotoğrafın gerek içerik gerekse ebat olarak gereğinden büyük verildiği şeklinde haklı eleştiri 

yapılmaktadır. 

Aşağıdaki gazete haberinin birinci bölümünde rektörlerin, dönemin başbakanını 

ziyaretleri haberleştirilirken bu haber fotoğrafla desteklenmiştir. Haberin yazılış şekli sanki 

fotoğrafın açıklaması gibi yansıtılmıştır. İkinci haberde kullanılan fotoğraf ise daha da ilginç. 

Fotoğrafta araştırmalar sonucu bir hastalığa karşı bulunan kapsülün görüntüsü verilmek 

istenmiştir. Kapsülün çok küçük olması nedeniyle fazla belli olmamasına rağmen haberin 

fotoğrafla desteklenmesi ihtiyacı hissedilmiştir. 

 

  

Resim1.4: Türk basınında içeriği ne olursa olsun her haber fotoğrafla desteklenmektedir. 

 

1.3.3. İstihbarat Fotoğrafçılığının Etik Boyutu 

Haber fotoğrafları, toplumsal hafızanın oluşumunda etkin rol oynar. Bu özellik 

muhabir için hep göz önünde tutulması gereken bir etkendir. Bu açıdan bakıldığında haber 

fotoğrafını iki açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi muhabirin olayı görüntülerken içinde 

bulunduğu ortamın özelliklerine göre davranışı, ikincisi ise olayı aktarırken fotoğrafla 

yönlendirme, abartma, çarpıtma gibi yöntemlerle gerçek dışına çıkılmasıdır.  
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Resim1.5: Pulitzer Ödülü alan Kevin CARTER’in bu fotoğrafı birçok yönden tartışılmıştı.  

Yukarıdaki fotoğraf 1994 yılında Kevin CARTER’e Pulitzer Ödülü’nü kazandırmıştı. 

Savaş ve açlığın bütün acımasızlığıyla hissedildiği Sudan’da, böylesine vurucu bir anı 

görüntüleme fırsatı bulan muhabir, bu fotoğrafla dünya kamuoyunda yaratacağı tepki ve 

bunun sonucunda bölgeye yönelik yardım girişimlerini başlatacağını tahmin ederek olay 

yerinden ayrılmıştır. Yapılan eleştiri ise muhtemelen fotoğraftaki çocuğun kısa bir süre sonra 

açlıktan öldüğü ve başında bekleyen akbabaya yem olduğuydu. Aynı şekilde 1985’te 

Armero’da (Kolombiya) kızgın volkanik küllerin arasında ölen çocuk, akıllarda kalan en 

çarpıcı örnektir. O çekimleri yapan ekip için de aynı ikilem söz konusuydu. Çekim 

yapacakları sürede olaya müdahale etselerdi, çocuk kurtulabilirdi. Ülkemizin yetiştirdiği 

önemli foto muhabirlerinden Coşkun ARAL’a göre bu örneklerin hiçbirinde, muhabirler ya 

da fotoğrafçılar seçimlerinden dolayı yargılanamaz. ‘O an’, insan davranışlarının 

otomatikleştiği bir andır. Mesleki soğukkanlılık, tecrübeyle yerleşen birşeydir. Bu özel 

durumu nedeniyle de foto-muhabirliği ya da habercilik duygusallığa yer vermez.  

Bir başka etik açıdan da foto muhabirleri, yaşamın en zor anlarını dondurup tarihe 

miras bırakırken dünyanın herhangi bir yerinde gözlerden uzakta olup bitenlerden insanlığı 

haberdar etme görevini de üstlenir. Fotoğrafçı da her insan gibi çevresinde olanlardan, 

şiddetten, vahşetten, acıdan, fotoğraf makinesinin içine hapsettiği ‘an’lardan etkilenir. Fakat 

fotoğrafçı, mesleği gereği duygularını o an ifade edemez; ağlayamaz, nefret veya öfkesini 

dışa vuramaz.  Yani duygularına hâkim olmalı. Görevinin kurtarıcı, yardımcılık değil, olayı 

abartmadan detaylarıyla kamuoyuna duyurmak amacıyla fotoğraflamaktır. Bunu yaparken 

olayı dramatize etmek, abartmak, bilgisayar programlarıyla görüntüleri değiştirmek gibi 

istenmeyen yollara başvurması etik açıdan hoş karşılanmadığı gibi gazetecilik açısından da 

asla hoş karşılanmaz. Bu tür yanlış davranışlar kamuoyunda gazete ve gazetecilere olan 

güvenin azalmasına neden olmuştur.  

http://www.fotografya.gen.tr/issue-12/fotoetik/etikdata/kevin.htm
http://www.fotografya.gen.tr/issue-12/fotoetik/etikdata/kevin.htm


 

 8 

1.4. İstihbarat Fotoğrafçısının Nitelikleri 

 

21. yüzyılda en hızlı gelişen teknolojinin iletişim teknolojisi olduğu kabul 

edilmektedir. Bu nedenle de iletişim araçlarıyla olaylar hakkında her türlü bilgi ve görüntü 

insanımızın ayağına kadar gelmektedir. Radyo ve televizyon teknik üstünlükleriyle bilgi ve 

görüntüyü olay anında veya kısa bir süre sonra izleyicisine ulaştırmaktadır. Bu durumda 

görüntü açısından istihbarat muhabiri ne yapmalı ve nasıl çalışmalı sorusuyla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Radyo ve televizyon, gazetelere rakip olmuş hatta tirajını önemli ölçüde 

etkilemiştir. Ancak kısa süre sonra gazete ile televizyon rakip değil biri diğerini tamamlar 

olmuştur. Yani insanlar televizyonda izledikleri olaylar hakkında daha detaylı bilgileri almak 

için gazetelere başvurmaktadır. Çünkü hareketli görüntü uçucu fotoğraf kalıcıdır.  

İşte fotoğrafın bu özelliği nedeniyle foto muhabirliği gazetelerde haberin en önemli 

öğesi olmuş ve bu görevi yerine getiren foto muhabirinden de bazı nitelikler aranır olmuştur. 

Bu nitelikler şu başlıklar altında toplanmaktadır:   

 

1.4.1. Habere Uygun Görüntü Yakalayabilme 

 

Haber fotoğraflarının uygunluğunu değerlendirirken üzerinde durulması gereken en 

önemli nokta fotoğrafların olayı yeterince anlatıp anlatamadığıdır. Bunun için de daha çok 

görüntü; gösterme, inanılırlık ve dikkat çekicilik yönleriyle değerlendirilmektedir. Bu üç öge 

eğer fotoğrafa konu açısından yansıtılabilmişse uygunluk , içerik yönüyle tamamlanmıştır. 

Fotoğrafın habere uygunluk değerlendirmesin ikinci bir inceleme yönü ise teknik 

anlamda yeterliktir. Bu konu, temel fotoğraf kuralları konusudur. Zaten foto muhabirliği 

yapan bir kişi teknik olarak bir obje veya bir alanı hangi değerlerle hangi makine ve ona 

uygun aparatla çekeceğini bilir, kendisini ona göre ayarlar. Muhabir, çalışacağı ortama 

uygun makine ve olayın en iyi şekilde görüntülenmesini sağlayacak objektif, gerekiyorsa 

spot, flaş ve ayak gibi aparatları yedekleriyle birlikte yanında bulundurmalıdır. Kullandığı 

makinenin çekebileceği en üst değerleri iyi bilmeli, gazetesinin fotoğraf kullanma ölçütlerini 

göz önünde tutarak deklanşöre basmalıdır.  

Bazı olaylar, haber metinleriyle çok iyi anlatılamaz. “Tehlikenin büyüklüğünü 

anlatacak kelime bulamıyorum” gibi sözleri bir kare fotoğraf tamamlar ve konuyu 

okuyuculara anlatır. Örneğin, haberimiz bir fabrika yangını ise yangın anından veya yangın 

sonrası fabrikanın durumunun içler acısı bir karesini yakalayarak okuyucularımıza olayın ne 

kadar büyük bir olay olduğunu anlatabiliriz.  
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Resim1.6: Foto muhabiri fotoğrafına olayın büyüklüğünü yansıtabilmelidir. 

Muhabir, olay yerinde birden çok fotoğraf çekmek zorundadır. Yani vizörden her 

bakışında gördüğü kareyi gazete sayfasında da hayal ederek deklanşöre basmalıdır. Belki 

haberle birlikte bir tane fotoğraf yayımlanacaktır; ancak muhabir onlarca hem detay hem 

genel olmak üzere olayı görüntülemelidir. Bu görüntünün haber için aranan görüntü olması 

için şu özelliklerde olması istenir: 

 Standart haber değeri ölçütlerini taşımayan bir fotoğraf haber fotoğrafı olarak 

tanımlanamaz. Haber fotoğrafının varlık koşulları olan standart haber değeri 

ölçütleri kısaca olayı görüntüyle özetlemektir.  

 “Kötü haber , iyi haberdir.” anlayışının bir uzantısı olarak haber fotoğraflarında 

negatif olaylar daha fazla ön plandadır. Örneğin, fotoğrafta şiddet, haber 

değerini artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkar. Gazetecilikte oluşan genel 

kanaat; şiddetin dozajı arttıkça haber değeri de artar.  

 Haber fotoğrafları konu ile ilgili genel fotoğraflar olabileceği gibi bazen de 

spesifik olaylar üzerine kurulabilirler. 

 Toplumca tanınmış kişi ya da kişiler haberin nesnesi olunca haber değeri de 

artar. Bu nedenle foto-muhabirleri tanınmış kişilerin sıra dışı pozlarını 

yakalamaya çalışırlar. 

 Haber fotoğrafında olayın kendisi, fotoğrafın teknik ve estetik kalitesinden daha 

önemlidir. Haber fotoğrafının amacı, olayın en açık biçimde anlatılabilmesi, 

gösterilebilmesidir. Bazı durumlarda kötü karelenmiş, netsiz fotoğraflar bile 

yayınlanabilir. Ancak bu durum haber fotoğraflarında teknik ve estetik 

değerlerin hiç aranmadığı anlamına gelmez. Fotoğraflardaki bu gibi değerler 

arttıkça (fotoğraf kalitesi) haber fotoğrafının zaman içinde belgesel fotoğraf 
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olarak kabul edilme olasılığı da artar. Bazı haber fotoğrafları, zaman içinde 

unutulurken bazıları akıllardan hiç çıkmaz ve belgesel fotoğraf olarak kabul 

edilirler. Bunun nedenlerinden biri, fotoğrafın taşıdığı estetik ve teknik 

değerlerdir. 

 

Resim1.7: Foto muhabiri fotoğrafında içeriğin yanında teknik ve estetik kaygıyı da taşımalıdır. 

 Haber fotoğrafları, yayımlandıkları medya nedeniyle kısa ömürlüdür. Haberin 

sahip olduğu zaman kipleri yayımlandığı gazete veya derginin zaman kipleriyle 

sınırlanır. Günlük bir gazetede yer alan bir haber fotoğrafı, okur tarafından 

hemen tüketilir.  

 Haber fotoğrafları daha çok günlük bir dil üzerinden kurulur. Toplum 

hafızasında ömürleri kısadır. Ancak foto-muhabirinin görüntülediği olayın 

tarihsel önemi arttıkça fotoğrafın belgesel fotoğraf olarak önemi de artar. 

Haber fotoğrafının taşıdığı yan anlamların zenginliği arttıkça belgesel fotoğraf 

olma olasılığı artar. Günlük dil üzerine kurulu olan haber fotoğrafları daha çok 

düz anlamlara sahiptir. Bazı haber fotoğrafları ise taşıdıkları yan anlamların 

zenginliği ile zaman karşısında daha güçlü olabilen fotoğraflardır. 

 
Resim1.8: Bazı fotoğraflar foto muhabirlerince kurgulanarak hazırlanır. 
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Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi birçok olayda foto muhabirleri olaylar hakkında 

daha iyi görüntü alabilmek için olayları yönlendirerek konuyu anlatan güzel kareler çekerler. 

Bu tür kareler, foto muhabirlerinin işini bir hayli kolaylaştırır. Çünkü olayla ilgili istenen 

görüntüler yakalanmıştır. Bu tür fotoğraflar fotoğraf, haber ve sayfa editörlerinin de işini 

kolaylaştırır. Yalnız bu tür uygulamalarda konuyu çarpıtmadan vermek, olayların doğal 

seyrini bozmamak temel kural olmalıdır. Zaten zorda kalmayınca da bu tür yollara 

başvurmak pek de ahlaki değildir. 

Bu açıklamalara ek olarak şunu da belirtmek gerekir. Foto muhabirinden ısmarlama 

kareler istenebilir. Bu tür fotoğraflar hem arşiv için gerekir hem de diğer servislere 

gerekebilir. Örneğin Türk siyaseti ile ilgili araştırma yapan biri siyasetçilerin kızgın, 

gülerken, ağlarken, dalgın, uykulu gibi hallerini gösteren fotoğraflar isteyebilir. Foto 

muhabiri gazete yönetiminin bu tür taleplerini de yerine getirir. Bazen de foto muhabiri 

haberin içeriğine uygun görüntü yakalayamaz. Cenaze törenine katılan bir kişinin tebessüm 

eden fotoğrafı habere konulamaz. İşte bu durumlarda çok da belli etmeden o kişinin daha 

önceden alınan bir fotoğrafı konabilir.  

1.4.2. Olay Anını Yakalayabilme 

“An”ı yakalamak foto muhabirinin en önemli vasfıdır. Bütün gayretler, başarılar ve 

muhabir hakkındaki olumsuz düşünceler anı yakalamak üzerine kurgulanmıştır. Bu görevi 

hakkıyla yerine getiren foto muhabirleri her kesim tarafından alkışlanmış, adları kısa 

zamanda tüm dünyada tanınır olmuş ve fotoğrafları tarihe tanıklık etmiştir. 

Foto muhabiri görevini yaparken birçok etkeni göz önünde bulundurmalıdır. 

Muhabirin an’ı değerlendirme ölçütleri; çekim anını, foto muhabirinden bu fotoğrafı 

bekleyen editörü, olay yerinde bulunmayan fakat olay ile ilgili haber ve fotoğrafı bekleyen 

okuru, yayımlanacak gazete açısından iç içe geçmiş bir şekilde yürüyen bir bağlantı ağını 

kapsar. 

Foto muhabiri olayı izlerken, olayın gelişim süreci içinde o an’ın ölçütlerini, kendince 

gazetesi ve okuru adına zihninde değerlendirmek zorundadır. Çünkü  “an”ın saptanmasıyla 

bazen bir ışığın, bazen bir yaşam öyküsünün (iyi veya kötü yönleriyle), bazen de tarihin 

sürekliliği içinde “o an”, yer, zaman, mekân ve kişiler ile belgelenir. Basında kullanılan 

“kritik an” fotoğraflarında ise aktif düzenleme ürünü olan, hareket içeren görüntüler söz 

konusudur. 
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Resim1.9: Olay anını anlatan fotoğraf karesi okuyucuya çok şey anlatır. 

 

Görüntüler içerisinde yaşanan ya da foto muhabiri tarafından izlenen olayın en can 

alıcı olanının ne olduğuna ilişkin görüntüleri yansıtan karenin yakalanması ve fotoğrafa 

yansıtılması gerekir. Bu anlamda foto muhabiri, olayı izleyen, gören, değerlendiren, kişi 

olarak elindeki mevcut tekniği en iyi şekilde kullanarak editörün isteği doğrultusunda 

gazetenin yayın politikasına uygun olayın kritik an’ını yakalamayı amaçlamalıdır. 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 yani “doğru an’ı, 

doğru zamanda” seçmektedir. Bu seçim için de deneyim gerekir.  

Olay anında kritik an’ı yakalamak isteyen foto muhabirinin, okurun ilgisini çekecek 

bazı ölçütleri bilmesi gerekir. Bu ölçütler çekim anını belirleyici unsurlardır. Gazete okuru 

açısından, bir gazetede haberini destekleyen, onu belgeleyen, çekici hâle getiren ve inandırıcı 

kılan en önemli görsel ögelerden biri hep fotoğraf olmuştur. İnanırlık açısından görsel 

unsurlar okuyucu için birincil derecede önemlidir. Bu açıdan okur, gazetede gördüğü haberin 

mutlaka fotoğraf ile ya da illüstrasyon (resimleme) ile desteklenmiş, belgelenmiş olmasını 

ister. Kimi zaman sadece bir fotoğraf haberden daha ilgi çekici ve okuru gazeteye kilitleyen 

unsur olabilir ki bu durumda, haber fotoğrafı destekleyen bir unsur hâline getirir. Bu tür 

fotoğraflar olayın “kritik an” fotoğraflarıdır. 
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Resim1.10: Foto muhabiri takip ettiği her olayda öncelikle “kritik an”ı yakalamalıdır. 

Foto muhabiri “an”ı fotoğraflarken okurun gündelik hayatı ve rastlantısal olaylar 

dışında görüntüler beklediğinin bilincinde olmalıdır. Ancak bu bilinçle birlikte, çalıştığı 

gazetenin yayın politikası ve fotoğrafa bakışını göz ardı etmemelidir. Çünkü her gazetenin 

kendine özgü yayın ve fotoğraf kullanım politikası olduğu unutulmamalıdır.  

1.4.3. Tekniğine Uygun Çekim Yapabilme 

Gazeteler okuyucularıyla kurdukları iletişim sayesinde kendilerine bir format belirler. 

Bu format içinde fotoğraf da yer almaktadır. Yani okuyucu, gazetesinin fotoğraf politikasını 

zamanla benimser ve fotoğrafı aramaya başlar.  

Foto muhabiri olayları fotoğraflarken bazı ölçütleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu 

ölçütler, aynı zamanda haber fotoğrafının tekniğine uygunluğunun da ölçütü olarak kabul 

edilmektedir. Bunlar sırasıyla: 

 Çekilen fotoğraf, temel fotoğraf kurallarına uygun olmalıdır. 

 Gazetenin fotoğraf editörlüğünce düzeltmeye gerek kalmayacak şekilde 

çekilmelidir. 

 Fotoğrafların gazetenin genel yayın politikasına uygunluğunu daima göz 

önünde tutmalıdır. 

 Olayı en iyi anlatan “an”ı yakalayabilmelidir. 

 Haber muhabiri ile ortak çalışmalı, onun taleplerini ön planda tutmalıdır. 

 Fotoğraflarının, haberde kullanılmasa bile arşivleneceğini unutmamalıdır. 

 Teknik bakımdan çektiği fotoğraflar yeterli olmalı. Yani ışık, renk ve 

çözünürlülük gibi açılardan yeterli olmalıdır.  

 Haber fotoğrafçılığı, büyük bir kitleyle iletişim kurmaktadır. Bu yüzden mesaj, 

birçok farklı insan tarafından anında anlaşılabilecek kadar özlü olmalıdır. 
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 Foto muhabirinin hedefi, okuyucunun hızlı algılayabilmesi için iletiyi açık bir 

şekilde iletmek olmalıdır. 

 Haber fotoğrafının salt teknik değil, aynı zamanda düşünsel bir ürün olduğu 

daima göz önünde tutulmalıdır. 

 
Resim 1.11: Muhabir, çektiği fotoğraflarla tarihe tanıklık edeceğini unutmamalıdır. 

"Benim fotoğraf yaklaşımım üç düşünceye dayanır; birincisi, müdahaleden uzak 

fotoğraf anlayışıdır. Ne çekersem çekeyim asla müdahale etmem, baskı yapmam, insanlar 

üzerinde baskı kurmam. İkincisi, mekânı hissettirmektir; neyi çekersem çekeyim mutlaka 

onu çevreleyen unsurları objenin yer aldığı mekânı da görüntülemeye çalışırım; köklerini 

bulmak gibi bir şey. Üçüncü olarak zaman duygusunu hissettirmek gelir. Ne çekersem 

çekeyim onun geçmişle ya da günümüzle kurduğu ilişkiyi göstermeye çalışırım."  

Dorothea Lange 1938 yılında yayınlanan “Göçmen Ana” fotoğrafıyla tanınan foto 

muhabiri.    

1.5. Haber Fotoğrafı Kaynakları ve Fotoğraf Altı Haber 

Haber fotoğrafçılığı sözcükler ve fotoğrafların birleşiminden oluşan bir dil ile iletişim 

kurmaktadır. Bu nedenle gazetelerde habere konu olan her olay aynı zamanda haber fotoğrafı 

için de kaynaktır. Çünkü gazeteciliğimizde genel kanı her habere bir fotoğraf olması 

şeklindedir. Ancak bunun da sınırı belirlenmiş, daha çok bir olay hakkında toplumu 

bilgilendiren, genel haber formatı içindeki metinler için bu geçerlidir. Yorum, köşe yazısı 

gibi yazılar her zaman fotoğraf gerektirmeyebilir. Bu tür yazılar ihtiyaç duyduklarında 

fotoğraf kullanırlar. 

Foto muhabirleri gazetelerde servislerde ya kendisine verilen görevi takip eder ya da 

kendisi özel haber konusu bularak çalışır. Genellikle bir muhabirle beraber çalışırlar. Haber 

fotoğrafçılığı kaynak bakımından haber muhabirliğinden daha zengindir. Her ortam her 

zaman foto muhabirine kaynak olabilir. Bu nedenle foto muhabirleri fotoğraf makinelerini 

hiçbir zaman yanından ayırmazlar. Örneğin trafikten bunalan insanlar bir anda kavga 

edebilir. Bu olay fotoğrafsız anlatıldığı zaman okuyucunun çok fazla dikkatini çekmez. 

Çünkü adi bir olaydır. Ama insanların araçlar arasında kavga ettiğini gösteren bir fotoğraf, 
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haberi daha ilgi çekici hale getirecektir. Yani foto muhabiri tesadüfen de olsa yakaladığı 

görüntülerle haber fotoğrafı kaynağı hâline gelebilir.  

Gazetelerin gündemi bazı dönemlerde çok sıkı olur. Muhabirler haberden habere 

koşmak zorunda kalabilir. Ancak bazı dönemlerde ise tam tersi olur ve takip edilecek rutin 

haber bile bulmak zorlaşır. İşte bu gibi durumlarda muhabir özel haber peşinde koşar ve 

gazetenin gündemini canlandırır. Aynı durum foto muhabiri için de geçerli olmalıdır. Foto 

muhabiri de kaynakları tarayıp kendisine özel haber bulmaya çalışır.  

Ülkemiz gazeteciliğinde “Fotoğraf altı haber” türü olarak bilinen bir haber çeşidi 

vardır. Bu tür haberlerde asıl kaynak foto muhabirinin çektiği bir fotoğraftır. Bu fotoğraftan 

yola çıkılarak haber yapılır. Ancak böyle bir haberin hazırlanabilmesi için fotoğrafın dikkat 

çekici ve ilgi uyandırıcı olması gerekir. Çoğunlukla da okuyucuyu dinlendirmek ve sayfada 

boş alanları doldurmak için de bu tür habere başvurulur. Ancak özellikle ikinci ve üçüncü 

sayfa haberi olarak nerdeyse bir habercilik türü olarak kalıplaşan magazin ve şehir 

haberlerinde bu yöntem çok sık kullanılır. Olayı aktarmak için bir fotoğraf ve fotoğraf altı ve 

ya fotoğrafın kapladığı alan kadar bir metinle haberleştirilir.  

 

  

  

Resim 1.12: Gazeteler haberleri fotoğrafla destekler bazen de birden çok fotoğraf kullanır. 
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Yukarıdaki gazete haberlerine dikkatlice baktığımızda haberin fotoğrafa bakılarak 

yazıldığı, dolayısıyla bu haberin kaynağının fotoğraf olduğunu görürüz. Çünkü metin 

fotoğrafa bakılarak yazılmıştır. Bu yöntem “fotoğraf altı haber” olarak nitelendirilen haber 

yazım türü içerisinde yer almaktadır. Üstelik fotoğraf altı haber uygulaması günümüz Türk 

basınında özellikle şehir ve magazin haberlerinde çok sık başvurulan bir haber türü olduğunu 

görürüz.  

Bu tür haberleri daha çok foto muhabirleri hazırlar. Konu yazıyla değil de fotoğrafla 

anlatılır. Fotoğraf altında yer alan metin fotoğrafın açıklaması şeklindedir. Muhabir bu 

açıklamanın da yetersiz kaldığını düşündüğü zaman haberi birden çok fotoğrafla anlatmaya 

yönelir. Örneğin büyük fotoğrafın bir köşesine küçük bir fotoğraf daha ekleyerek konunun 

gazete okuru tarafından anlaşılmasını hedefler. Zaten metin olarak fazla açıklaması olmaz. 

Amaç fotoğrafla konuyu okuyucuya aktarmaktır. Bu yöntem fotoğrafta kapalı alanları da 

fotoğraf altına alınacak haber metni ile açarak okuyucu için basit, yorulmadan bilgi aktaran 

bir haber şekli olarak kabul edilir. 

Washington Post - Fotoğraf Görüntülerinin İşlenmesi Politikası 

"Okuyucularımız, bir olayın doğru kaydedilmesi konusunda fotoğraflara güvenirler. Fotoğraflarda 

okuyucuları yanıltacak ya da bu olayların doğruluğunu saptıracak şekilde değişiklikler yapılması 

kesinlikle yasaktır. Kontrastın ayarlanması ve siyah-beyaz (gray scale) gibi geleneksel karanlık oda 

tekniklerine ise izin verilmiştir. Fotoğraf görüntülerinin işlenmesine olanak tanıyan yeni teknolojiler, 

gerçekle kurmaca arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmıştır. Washington Post, gerçek olayları 

saptırmamak ya da fotoğraf kolajının veya görüntünün gerçek olayları betimlediğini ima etmemek 

kaydıyla bu teknolojilerin kullanımına izin verir. 

1. Fotoğraf, bir olayın kaydedilmesini sağlayan araç olarak güven kazanmıştır. Bu güvene asla ihanet 

etmemeliyiz. Haber fotoğraflarının içeriğini asla değiştirmemeyi bir politika olarak benimsedik. Bu, 

görüntüye herhangi bir şeyin eklenmemesi ya da uygun olmayan konumdaki bir el ya da ağaç dalı gibi 

şeylerin çıkarılmaması anlamına gelir. Daha iyi bir görüntü elde etmek amacıyla normal kontrast 

ayarlamalarına ve siyah-beyaz (gray scale) tekniğinin kullanılmasına izin verilir.  

2. Fotoğraflarda siluetler, biçimsel çarpıtmalar, açılı görüntüler ve fotoğraf üzerindeki metinler. 

Siluetlerin, sıkça kullanılmaması gerekir -genellikle de bu hak özel konulara ayrılır. Biçimsel 

çarpıtmalardan ve fotoğrafları belirli bir açıya eğmekten ne pahasına olursa olsun kaçınmak gerekir. 

Nadiren başlık ya da fotoğraf altı yazısı, fotoğrafın üzerine bindirilebilir. Kullanımla ilgili herhangi bir 

şüphe söz konusuysa fotoğraf ya da haber müdürlerine ya da yardımcıların danışılması gerekir. Kimi 

durumlarda yönetici editöre ve idari editöre de başvurulabilir.  

3. Fotoğrafların hiciv, dedikodu ya da görsel oyunlar için tamamen ya da kısmen kullanımı ve fotoğraf 

kolaj kullanımı, koşullu olarak kabul edilebilir. Fotoğrafların, kolaj sanat çalışmalarında kullanımına 

sadece açıklayıcı amaçlar için izin verilir. Bu, izlenimsel ya da yoruma açık sanat eserlerinin 

öyküleriyle sınırlanmalıdır. Bu, haberleri içermez; fotoğraf ya da haber müdürlerinin ya da onların 

yardımcı editörleri tarafından önceden onaylanması gerekir. Aynı zamanda yönetici editör ve yazı 

işleri yönetmenin de onayı gerekebilir.  

4. Dijital fotoğraflarda değiştirme. Yeni görüntü türleri yaratmak için teknoloji kullanımı, sadece bu 

tür bir kullanım kurgusal imge eseri olduğunda kabul edilebilir. İçeriğin gerçek olmadığını açıklamak 

için başlık kullanmak gerekiyorsa o görüntüyü kullanmamız gerekir.  

5. Değiştirme Kararı. Bir fotoğrafı değiştirme fikri oluştuğunda bir gerçeklik kontrolü yapın. Bu, 

gerçekten iyi bir fikir mi? Okuyucuların kafası karışır mı? Diğerleri bu ironi ya da görsel oyunu anlar 

mı? Ya da şu kuralı benimseyebilirsiniz: topu üstteki editörlere atın. 

Çeviri: Umur KOCAK SEMİZ      www.fotomuhabiri.com sitesinden alınmıştır 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İstihbarat terimini analiz ediniz. 

 Kelimeyi dilimizdeki diğer anlamlarıyla 

karşılaştırınız. 

 Toplumun bu kelimeye yüklediği anlamla 

basında kullanılan anlamlarını analiz ediniz. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönerek 

konuları tekrar ediniz. 

 İstihbarat fotoğrafçısının temel 

niteliklerini sıralayınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 İstihbarat fotoğrafçısının teknik donanımını göz 

önünde bulundurunuz. 

 Muhabirin vasıflarıyla karşılaştırınız. 

 Kaynak taraması yapınız. 

 Gazetelerdeki uygulamaları takip ediniz. 

 Girişken ve sorgulayıcılığın gerekliliğini 

araştırınız. 

 Kimlerle uyumlu çalışması gerektiğini 

araştırınız.   

 İstihbarat servislerinin yapısını 

inceleyiniz. 

 Servisin örgüt yapısını inceleyiniz. 

 Nasıl bir donanıma sahip olduğunu analiz 

ediniz. 

 Foto muhabirlerinin servisteki konumlarını 

analiz ediniz. 

 Sorgulayıcı olunuz. 

 İstihbarat fotoğrafçısının 

çalışma koşullarını inceleyiniz. 

 İstihbarat fotoğrafçısının haber muhabiri ile 

ortak çalışma koşullarını araştırınız. 

 Günlük çalışma saatlerini sorgulayınız. 

 Çalışma ortamlarının ve görev esnasında 

karşılaştıkları güçlükleri inceleyiniz. 

 Muhabirin iş disiplinini sorgulayınız 

 İstihbarat fotoğrafçısının temel 

kaynaklarını inceleyiniz. 

 İstihbarat fotoğrafçısının hangi kaynaklardan 

görüntü aldıklarını inceleyiniz. 

 Kaynakları nasıl belirlediklerini araştırınız. 

 Kaynaklarla olan ilişkilerini ve diyaloglarını 

takip ediniz. 

 Sorgulayıcı olunuz. 

 En iyi görüntüye hangi koşullarda 

ulaşılabileceğini araştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendi yaptığınız ya da 

arkadaşınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / 

Hayır“ seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz. 

 

 Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1 İstihbaratla terimini analiz edebildiniz mi?   

2 İstihbarat fotoğrafçısının niteliklerini sıralayabildiniz mi?   

3 İstihbarat servisinin yapısını inceleyebildiniz mi?   

4 İstihbarat fotoğrafçısının çalışma koşullarını inceleyebildiniz mi?   

5 İstihbarat fotoğrafçılığının kaynaklarını inceleyebildiniz mi?   

Cevaplarınızda ‘Hayır’ seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek konuları 

tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tümü ‘Evet’ ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 

 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuduktan sonra doğru seçeneği işaretleyiniz.  

1. “Bir gazete ya da dergiye haber ve fotoğraf toplayan muhabirlerin istihdam edildiği 

servis” Bu açıklama aşağıdaki kelimelerden hangisini tanımlar. 

A) Editörler servisi 

B) İstihbarat servisi 

C) Haber Toplama servisi 

D) Teknik servis 

2. Aşağıdakilerden hangisi istihbarat servislerindeki organizasyonun içinde yer almaz? 

A) Dağıtım elemanı 

B) Haber müdürü 

C) Haber muhabiri 

D) Foto muhabiri 

3. Aşağıdakilerden hangisi foto muhabirinin olayları fotoğraflarken göz önünde 

bulundurması gereken hususlardan biri değildir? 

A) Fotoğraftaki iletinin açık bir şekilde iletilmesi önemli değildir. 

B) Fotoğraf, temel fotoğraf kurallarına uygun olmalıdır. 

C) Fotoğraf gazetenin genel yayın politikasına uygun olmalıdır. 

D) Fotoğraf olayı en iyi şekilde anlatabilmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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4. Foto muhabiri “anı yakalamak” için deklanşöre basarken aşağıdakilerden hangisini en son 

dikkate almalıdır? 

A) Editörün istediği kareyi yakalamak 

B) Olayı en iyi özetleyen anı yakalamak 

C) Sadece estetik ve sanat açısından en uygun anı yakalamak 

D) Doğru anı doğru zamanı yakalamak 

5. Aşağıdakilerden hangisi “anı yakalama” amaçları arasında yer almaz? 

A) Somut bilgi içeren görüntüler 

B) Belge niteliği taşıyan görüntüler 

C) Haber muhabirine kaynak olabilecek görüntüler 

D) Olayın doğruluğunu kanıtlayacak görüntüler 

 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuduktan sonra doğru ise D, yanlış ise Y’yi işaretleyiniz. 

 

6. Görüntüler içerisinde yaşanan ya da foto muhabiri tarafından izlenen olayın en can alıcı 

olanının ne olduğuna ilişkin görüntüleri yansıtan karenin yakalanması ve fotoğrafa 

yansıtılması gerekir. D( ) Y( ) 

7. Foto muhabiri “an”ı fotoğraflarken okurun gündelik hayatı ilgilendirmeyen ve rastlantısal 

olaylar içinde görüntüler beklediğinin bilincinde olmalıdır. D( ) Y( ) 

8. Foto muhabiri fotoğrafını çekerken gazetenin fotoğraf editörlüğünce düzeltmeye gerek 

kalmayacak şekilde çekmelidir.  D( ) Y( ) 

9. Foto muhabirinin hedefi, okuyucunun hızlı algılayabilmesi için iletiyi açık bir şekilde 

iletmek olmalıdır. D( ) Y( ) 

10. Foto muhabirinin tek kaynağı vardır. O da haber müdürünün verdiği görevdir.   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 
 
AMAÇ  

Haber fotoğrafı çekimi için gerekli hazırlıkları yapabileceksiniz. 

 
ARAŞTIRMA 

Haber fotoğrafı çekiminde araştırma, planlama ve hazırlık yapmanın önemi nedir? 

Başarıya ulaşmada araştırma planlama ve ön hazırlık çalışmalarının etkilerini çeşitli 

kaynaklardan inceleyiniz. Bu konuda yaptığınız incelemeyi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. İSTİHBARAT FOTOĞRAFÇILIĞINDA 

ARAŞTIRMA VE PLANLAMA 

2.1. Çekim Planlaması 

Haber muhabiri kendisini bir konuda uzmanlaştırır ve çoğunlukla uzman olduğu 

konuda haberini yazar. Foto muhabiri öyle değildir. Bir gün kitlesel eylemi fotoğraflarken 

ikinci gün bir sanat etkinliğini fotoğraflaması istenebilir. Bu özelliği gereği foto muhabiri 

çekim öncesi çekim planını çok iyi yapmalıdır.  Haber editörünün istediği kareleri 

yakalayabilmesi için çekim yapacağı konu ve yer hakkında tam bilgi sahibi olmalı, ortam 

için gerekli donanımını sağlamalı ve planını önceden yapabilmelidir. Çekim planlaması iki 

aşamada gerçekleşir: 

Çekim Yapılacak Mekânla İlgili Planlama  

Foto muhabiri için zaman ve mekân planlaması yapması çoğunlukla zordur. Önceden 

planlanan mekânlar hariç diğerleriyle foto muhabiri ilk kez karşılaşabilir. Daha önceden 

çalıştığı mekânlarda ise planlamasını önceki tecrübelerine göre yapar ve fazla zorlanmadan 

istenen kareleri yakalayabilir. Mekân planlamasında ilk yapmamız gereken şey kendi 

konumumuzu belirlemektir. Çekimden sonra “keşke biraz daha sola kaysaydım da şu ışık 

patlaması olmasaydı” dememek için çekime başlamadan önce birkaç kare çekip ışık, renk, 

arka plan, marj gibi değerleri belirlemeliyiz. 

Eğer mekânı planlama imkânımız varsa, olayı en iyi şekilde görüntüleyecek bir ortam 

oluşturmalıyız. Fotoğraflayacağımız şey bir obje ise onu en iyi şekilde usanmadan defalarca 

fotoğraflayıp en güzel kareyi yakalamalıyız. Bu her zaman mümkün olamayabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Olay ve mekan kişi ve ürünleri ile görüntülendiğinde daha anlaşılır olur. 

 

Çekimi Yapılacak Konu ile İlgili Planlama 

Çekimini yapacağımız konuların konumlarını çoğu zaman biz planlamayız. Olay 

kendiliğinden gelişir. Foto muhabirine düşen görev hangi şartta olursa olsun mutlaka en iyi 

görüntüyü almaktır. Bunun için de bir planlamaya ihtiyaç vardır. Bu planlama bazen 

kurgusal nitelikte olabilir. Örneğin muhabir biriyle röportaj yaparken biz de onların 

fotoğrafını çekeceksek burada konukların ve muhabirimizin konumlarını düzenleyebiliriz. 

Fotoğraf için en uygun konum hangisi ise onları o konuma getirebiliriz veya biz en iyi 

konuma geçebiliriz. Portre ve durağan konuların çekimlerinde fazla zorlanmayız. Durağan 

nesnelerin çekiminde en iyi sonuçlar stüdyoda yapılan çekimlerden alınır. Tek yönlü olan 

gün ışığının yerine, çok sayıdaki yapay ışık kaynağı altında, konunun istenilen biçimde ve 

doygunlukta aydınlatılabilmesi nedeniyle, stüdyoda yapılan çekimlerde her zaman daha iyi 

sonuçlar alınır. Durağan nesne fotoğrafı elde edilmesindeki başarıyı, üç önemli etken 

belirler. Bunlar: Konunun kontrastlık derecesi, ışıklandırma biçimi ve kaydedilen 

görüntünün çözünürlülüğüdür. Ancak hareketli bir konunun çekiminde çok da rahat 

davranamayız. Durağan konuların çekimlerinde; 

 Konu ile arka planın ayrı renk tonlarında olması tercih edilmelidir. 

 Kendini belli etmeyen, fakat güçlü ve yaygın ışıklar kullanılarak, kontrastlık 

düzeyi çok iyi ayarlanmalıdır. 

 Doğru pozlanma değeri bulunarak, bunun alt ve üst değerlerinde toplam üç ayrı 

çekim yapılmalı, yani paranteze alma tekniği uygulanmalıdır. 
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Resim 2.2: Fotoğrafta konu daima ön planda olmalıdır. 

 Hareketli konunun dondurulmuş, net bir görüntüsünün elde edilebilmesi için; 

nesnenin en az hareketli olduğu anda ve mümkün olan en yüksek enstantane 

değerinin kullanılması, ayrıca büyük ve yakın çekimler yerine biraz uzaktan ve 

tam cepheden olan bir görüş açısını seçmemiz gerekir. Ayrıca konunun habere 

tam olarak yansıyabilmesi için çekilecek fotoğrafta şu nitelikler de olmalıdır: 

 Nesnenin gerçek boyutunun fotoğraf boyutuna oranı: Yakın plan çekimlerde 

veya uzun odaklı (tele) objektifle yapılan çekimlerde, hem konunun büyük bir 

görüntüsü oluşur hem de hareketler abartılı bir şekilde görüntüye yansır. 

Sözgelimi, çok yakından çekilmiş hafifçe sallanan bir çiçek, uzaktan çekilmiş 

hareket halindeki bir salıncaktan çok daha hızlı hareket ediyormuş etkisi 

vermektedir. Bu yanılsamayı önlemek için, daha kısa pozlandırma süreleri 

veren enstantane değerleri kullanılmalıdır. 

 Nesnenin hızı ve makineye göre olan hareket yönü: Makineye dik olarak hızla 

yaklaşan bir nesne hızlı olmasına rağmen, hareketliymiş gibi gözükmez. Aynı 

nesne, 45'lik bir açıyla görüntülenir ise hareketi nispeten daha iyi yansıtır. 

Çekim tam yandan yapıldığında ise, görüntüdeki hareket olduğundan çok daha 

fazlaymış gibi gözükür. 

 Standart netlik faktörü: Bu faktörün oluşum derecesi, görüntünün baskı 

boyutlarına bağlı olarak değişimler gösterir. Kabul edilme sınırında olan netsiz 

bir görüntü, küçük boyutlu baskılarda çok da önem taşımazken, görüntünün 

büyütülmesi ile bu sınırın dışına çıkabilir. 

 Hareketli konunun dondurulmuş, net bir görüntüsünün elde edilebilmesi için; 

nesnenin en az hareketli olduğu anda ve mümkün olan en yüksek enstantane 

değerinin kullanılması, ayrıca büyük ve yakın çekimler yerine biraz uzaktan ve 

tam cepheden olan bir görüş açısının seçilmesi gerekmektedir. 
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Resim 2.3: Fotoğrafa konu ile beraber folklorik değerler gibi özellikler de yansımalıdır.  

2.2. Planlamanın Önemi 

Bir fotoğrafın niteliğini belirleyen en önemli öğe, fotoğrafı çeken kişinin düşünsel 

birikimini fotoğraf karesine aktarabilme başarısıdır. Bu başarı için de mutlaka planlama 

gerekir. Planlı çalışmak çekimleri planlayarak yapmak sonucun istenilen şekilde ortaya 

çıkmasını sağlayacaktır.  

Haber fotoğrafı çekiminde plan birkaç noktada gerçekleşir. Bunların başında olayın 

yer ve içeriğine uygun teknik donanımın belirlenmesidir. Yani foto muhabiri gideceği 

görevin niteliklerine göre donanımını hazırlamalıdır. Bir diğer planlama ise haber 

muhabirinin istediği nitelikte bir görüntü alabilmek için olay yerinde yakalanması gereken 

karelerdir. Bu anlamda planlama her işte olduğu gibi istihbarat muhabirinin de yapması 

gereken en önemli çalışmadır.  

2.3.Randevu ve Fotoröportaj 

Haber kaynaklarına ulaşmak için muhabirin kişisel gayreti ve gazetecilik yeteneği 

çoğu zaman önemli rol oynar. Bu durum hem haber muhabiri hem de foto muhabiri için 

geçerlidir. Toplumsal bir eylem veya adli-polisiye gibi olaylar ani gelişir. Bu tür olaylarda 

önceden haber almak zordur. Genellikle polis veya ilgili kurumlarla kurulan kişisel ve 

kurumsal diyaloglar ile bilgi sahibi olup olay görüntülenebilir. Ancak bazı kaynaklar 

randevu ile çalışır. Bilgi ve görüntü alabilmek için yetkili kişilerle veya danışman 

statüsündeki elemanlarla irtibata geçilerek talep iletilir ve uygun zaman belirlenerek çekim 

yapılır.   

Randevu alınırken randevu ayarlayan kişiye konuyu tam olarak iletmek, gerekirse bazı 

soruları da yetkili kişilerin hazırlanabilmesi için bu aşamada vermekte fayda vardır. 

Görüşme çok önemliyse bir ön görüşme gerçekleşebilir. Eksiklerin giderilebilmesi için ortak 

çalışma yürütülür.  
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Örneğin bir şirketin çalışma modeli hakkında fotoğraf çekimi yapacaksanız ön 

görüşmede şirketin merkezi, yöneticileri tanınmaya çalışılır, ortam için gerekli malzemeler 

belirlenir, varsa taşra büroları hakkında bilgi edinilir ve oraların da fotoğraflanması için 

çareler gözden geçirilir.  

Ön görüşme sonrası şirket hakkında ayrıntılı bilgiler edinmeli, verilmek istenilen 

duyurular ve haberler için uygun olabilecek bölümler ve programlar saptanmalı haberin 

içeriğine göre reklama kaçmadan haber formatı içerisinde kalınmasına özen gösterilmelidir. 

Çünkü bu tür çalışmalarda ticari veya siyasi kuruluşlar söz ve görüntülere bir şekilde reklam 

katmaya gayret gösterirler. Buna rağmen foto muhabiri, konuya ve duruma göre fotoğrafa 

estetik bir değer kazandırarak okuyucuların beğenisini toplamaya çalışır.  

 

Resim 2.4: Fotoröportaj günümüzde haber toplama yöntemi olarak kabul görmektedir. 

Fotoröportaj; fotoğraf makinesi ile bir olayın fotoğrafik raporunu yazma işlemi olarak 

tanımlanır. Günümüzde birçok gazeteci kendisine bu sıfatı daha uygun görür. Bu kişiler 

aslında belgesel fotoğrafçılık ve serbest muhabirlik gibi unvanları da taşırlar. Uluslararası 

arenada ise “FOTOJURNALİZM” olarak isimlendirilir. Günümüzde bazı serbest gazeteciler 

kendilerini bu kategori içinde değerlendirirler. Ancak, kendileri bu isimleri pek kabul 

etmeyip “Foto Muhabiri” şeklinde isimlendirilmesinin daha uygun olacağını yaptıkları 

röportajlarda dile getirmişlerdir. Ancak bu kişiler haberin fotoğraflarını çekerken konu 

hakkında da gerekli bilgiyi alırlar. Bu kişilerin yanında ayrıca bir haber muhabiri bulunmaz. 

Çektikleri fotoğrafın haber metnini de kendileri yazarlar. 

 

 Resim 2.5: Foto muhabiri olay yerinde görüntü alır. Haber için bilgi toplar. 
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Resim 2.6: Foto muhabiri olay yerinde hem görüntü alır hem de haber için bilgi alır. 

2.4. Foto Muhabirliğinde Riskler ve Önlemler 

Foto muhabirliğinde risk ve tehlike haber muhabirliğinden çok daha fazladır. Birçok 

olayda basın mensupları kışkırtma ve husumet nedeniyle kötü muameleye maruz 

kalabilmektedir. Basın mensuplarının içinde de en fazla kameraman ve foto muhabiri bu tür 

kötü muamele ile karşılaşmaktadır. Her yıl onlarca gazeteci görevinin başında 

öldürülmektedir. Dikkatle incelediğinizde ölenlerin büyük çoğunluğunun kameraman veya 

foto muhabiri olduğunu görürsünüz. Yani her meslekte olduğu gibi basın mesleğinde de 

riskler vardır. Bu mesleğin içinde de en riskli olanı foto muhabirliğidir. 

  

Resim 2.7: Foto muhabirlerinin riskli çalışma koşullarına örnekler 
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Resim 2.8: Her ortamda foto muhabirleri farklı tehlikelerle karşı karşıya kalırlar 

 

Foto muhabiri görevi gereği daha iyi görüntü almak için olaya yaklaşmak ister. 

Güvenlik kuvvetlerinin bu muhabire yardımcı olması gerekir. Çünkü gazeteci orada kamu 

hizmeti yapmaktadır. Olayla ilgili topluma bilgi vermek için çalışmaktadır. Ancak dünyanın 

dört bir yanında bu konuda hiç de hoş olmayan görüntüler elimize ulaşmaktadır. 

Foto muhabirlerinin çalışma koşulları bazen oldukça zordur. Profesyonel foto 

muhabirleri genellikle fotoğraf makinelerinin yanında göreve giderken başına kask ayağına 

çizme hatta çelik yelek alarak yola çıkarlar. Çalışma ortamında bunlara ihtiyaç duyulabilir. 

Öyle ki çoğu zaman aklınızda tek şey olacaktır. O da olayı en iyi görüntülemek için en riskli 

ortama girmektir.  

Bu gerçek göz önünde tutulduğunda foto muhabirine düşen, riskleri her zaman göz 

önünde tutup gerekli önlemi almaktır. Bazı önlemleri kendisi alırken bazı önlemleri de 

çalıştığı basın kuruluşu, basın örgütleri ve devlet birimleri almalıdır. 
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Resim2.9: Foto muhabirliği riskli bir meslektir. Gerekli önlemleri zamanında almak gerekir.  
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OKUMA PARÇASI  

FOTO HABERCİLİĞİ (Muhabirliği) 

Foto muhabirliği görevinin getirdiği haz belki bir doktorun yaşadığı kadar, belki 

de bir doktordan daha fazla. Çünkü hayat kurtarıyorsunuz, vermiş olduğunuz mesaj o 

olaylardan ders alan her insanın, bir toplumun, bir bölgenin, bir devletin, bir 

coğrafyanın geleceğini etkileyebiliyor. Bazılarının alabileceği boyutları görüyorsunuz, 

saptıyorsunuz ve yansıtıyorsunuz. Örneğin açlık; çok kişi aç kalmaz, sadece tercih 

ettiği şeyleri bulamadığı için az yer, ama hep çevresinde yiyebileceği bir şeylerin var 

olmasının getirdiği bir güvence içindedir. Ramazanda sabah güneşin doğuşuyla akşam 

batışı arasında kalan süre bir şey koymuyorsunuz ağzınıza ama biliyorsunuz ki akşam 

iftar var. Bu açlık değil. Gerçekten açlık yaşamış bir insanın yüz ifadesi, vücudunun 

değişimi, kafasından geçenlerin eyleme dönüşme hali; bunlar korkunç işte! Buna tanık 

oluyorsunuz. Böyle bir olayla karşı karşıya gelmemesi için insanları uyaracak bir 

çalışma, bir eylem yapıyorsunuz. Burada eylem, zamanı durdurmaktır. Açlığın o anını 

durdurmaktır. Etiyopya’da kuraklığa endeksli günlere gelen açlıklarda çekilen 

fotoğraflar vardır. Geçtiğimiz yıllardaydı, bir akbaba kemikleşmiş, sıtmadan karnı 

şişmiş bir çocuk -ölmek üzere galiba- yanı başında dururken. Böyle bir fotoğraf çok 

kişiyi harekete geçirebiliyor. Bazı insanlar yardım için elini uzatıyor, bir başka insan 

grubu benzerini yaşamamanın önlemlerini almaya başlıyor.  

Zamanı durduran bir misyonunuz var. Diyelim ki, bir itfaiyeciyim, her an elimde 

kovam, öncelikle yangının sönmesi için çaba göstermeye hazır insanları harekete 

geçiren ilk eylemi yapmak isterim. Foto habercinin fotoğrafa yaptığı iş budur. Her 

yerde olmak isteriz, başkalarının kaçtığı yerlere koşarak gideriz. Böyle bir durumda 

vücut metabolizması da normal insanlar gibi değil elbette. Açlığın olduğu yerde sadece 

aç kalmayı göze almakla ilgili değil. Bunu yaparken adrenalin dengeniz zaten başka 

insanlardan ayrıcalıklı duruyor. Bir haz değil; o korkuyu elbette yaşıyorsunuz. 

Ağladığınız zamanlar oluyor, kustuğunuz zamanlar oluyor, karabasanların bastığı 

zamanlar oluyor, gece yatağınızdan sürekli hoplayarak kalkıyorsunuz çünkü tanık 

olduğunuz olaylar başka insanların ancak fotoğrafını ya da filmini gördüğü anlar ve siz 

bunu sürekli yaşayansınız. 

Salt silahlı savaşlar değil, açlığın olduğu, tayfunun olduğu, depremin olduğu 

yerlere gidiyorsunuz. İnsanların sadece bir bölgede, belirli bir zamanda, bir veya 

birkaç kereye mahsus, o olağanüstü grafiğin en uç noktalarını siz arıyorsunuz 

dünyada. Oralara gitmek için çaba gösteriyorsunuz. Bu bir felaket tellallığı değil; 

kesinlikle bundan zevk alınmıyor, ama insanlara bunu gösterip bir sonraki aşamanın 

olmamasına çaba gösteriyorsunuz. 

İşte Foto Muhabirlik bu. 

 

Coşkun ARAL  

 

Bilim ve Teknik Dergisi Ağustos 2001 sayısından yapılan bir röportajdan 

alınmıştır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki uygulama faaliyeti için yaşadığınız ilde takip edebileceğiniz bir haber 

konusu belirleyiniz. Gerekirse öğretmeninizden yardım isteyiniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gündemi takip ediniz.  

 Dikkatli olunuz. 

 Rutin gündemin yanında özel gündemleri de takip 

ediniz. 

 Farklı haber kaynaklarını takip ederek özel haber 

konusu araştırınız. 

 Haber konunuzla ilgili haber 

kaynaklarını araştırınız.  

 Ajans vb. yerlerden gelen haber konularını 

inceleyiniz. 

 Hangi konuda gazeteye fotoğraflı haber 

çıkabileceğini araştırınız. 

 İstihbaratla ilgili haber 

kaynaklarının rutin toplantılarını takip 

ediniz. 

 Günlük rutin yapılan gündem toplantısına katılmaya 

çalışınız. 

 Gündem toplantısında varsa konu öneriniz. 

 Haber konusuna uygun fotoğraf 

araştırması yapınız. 

 Farklı kaynaklardan haber konusu araştırınız. 

 Olay veya toplantı başlamadan önce ortamı iyice 

tanıyınız. 

 En iyi çekim yapabileceğiniz konumları tespit edip 

zamanında konuşlanınız. 

 Yönlendirme, engelleme gibi olumsuzluklara karşı 

dikkatli olunuz. 

 Görev sırasında karşılaşılacak 

risklere karşı gerekli önlemlerinizi 

alınız. 

 Olayı tam görüntüleyebilecek ve kaliteli makine 

edininiz. 

 Kullandığınız makinenin gerekli aparatlarını da 

yanınıza alınız. 

 Yedek pil, flaş vb. malzemeleri de yanınızda 

bulundurunuz. 

 Görev sırasında karşılaşabileceğiniz tehlikelere karşı 

gerekli tedbirleri alınız. 

 Görev yerinizin hava durumu ve diğer 

olumsuzluklarına karşı tedbirleri alınız. 

 Belirlediğiniz kaynaklardan 

fotoğrafla birlikte bilgi ve belge 

toplayınız.  

 Çektiğiniz fotoğrafın haberini de yazacak şekilde 

bilgi ve belge toplamayı kendinize ilke edininiz. 

 Görev sırasında olay ve konu ile ilgili mutlaka hem 

detay hem de genel olmak üzere bolca fotoğraf çekiniz. 

 Bazı kuruluşlar toplantıların ardından muhabirler için 

konu hakkında bilgi notu ve fotoğraf hazırlar. Çektiğiniz 

fotoğrafları bunlarla karşılaştırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

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 Gündem takibi yapabildiniz mi?   

2 Haber konunuzla ilgili haber kaynaklarını araştırdınız mı?   

3 
İstihbaratla ilgili haber kaynaklarının rutin toplantılarını takip 

ettiniz mi? 
  

4 Haber konusuna uygun fotoğraf araştırması yaptınız mı?   

5 
Görev sırasında karşılaşılacak risklere karşı gerekli 

önlemlerinizi aldınız mı? 
  

6 
Belirlediğiniz kaynaklardan fotoğrafla birlikte bilgi ve belge 

topladınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızda ‘Hayır’ seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz. 

Cevaplarınızın tümü ‘Evet’ ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuduktan sonra doğru ise D, yanlış ise Y’yi işaretleyiniz. 

1. Foto muhabiri haber muhabirliği gibi bir konuda uzmanlaşır ve çoğunlukla uzman 

olduğu konuda fotoğrafını çeker. D( ) Y( ) 

2. Foto muhabiri kendinden istenen kareleri yakalayabilmesi için çekim yapacağı konu 

ve yer hakkında tam bilgi sahibi olmalı, ortam için gerekli donanımını sağlamalı ve 

planını önceden yapabilmelidir.  D( ) Y( ) 

3. Fotoğraflayacağımız şey bir obje ise onu en iyi şekilde usanmadan defalarca 

çekmeden en güzel kareyi yakalamalıyız.  D( ) Y( ) 

4. Hareketli konunun görüntüsünün elde edilebilmesi için nesnenin en az hareketli 

olduğu anda ve mümkün olan en yüksek enstantane değeri kullanarak çekebiliriz. D( )  

Y( ) 

5. Foto muhabiri gideceği görevin niteliklerine göre donanımını hazırlamalıdır.  D( ) Y( ) 

6. Nesnenin gerçek boyutunun fotoğraf boyutuna oranını çok da fazla dikkate almanın 

gereği yoktur.  D( ) Y( ) 

7. Planlı çalışmak çekimleri planlayarak yapmak sonucun istenilen şekilde ortaya 

çıkmasını sağlayacaktır.  D( ) Y( ) 

8. Randevu alınırken randevu ayarlayan kişiye konuyu tam olarak iletmek, gerekirse bazı 

soruları da yetkili kişilerin hazırlanabilmesi için bu aşamada vermekte fayda vardır D( 

) Y( ) 

9. Foto muhabiri, konuya ve duruma göre fotoğrafa estetik bir değer kazandırarak 

okuyucuların beğenisini toplama kaygısı taşımamalıdır. D( ) Y( ) 

10. Foto muhabiri riskleri her zaman göz önünde tutup gerekli önlemleri zamanında 

almalıdır.   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–3  
 
AMAÇ 

Niteliklerine uygun haber fotoğrafı çekebileceksiniz. 

 
ARAŞTIRMA 

Farklı içeriklere sahip gazete ve dergilerin fotoğrafa bakışlarını ve haber-fotoğraf 

ilişkilerini inceleyiniz. Daha çok hangi tür gazete ve derginin fotoğrafa daha fazla yer 

verdiğini inceleyiniz. Tespitlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3.İSTİHBARAT FOTOĞRAFI ÇEKİMİ 

3.1. İstihbarat Fotoğrafı Çekim Ölçütleri 

Olayları görüntülemek veya haber fotoğrafı çekmek, haber yazmaktan çok daha 

zordur. Birçok noktadan karşınıza engeller çıkar. Bu engeller foto muhabiri için asla 

caydırıcı olmamalı bütün olumsuz şartlara rağmen foto muhabiri görevini yapmalıdır. Elbette 

şikâyet ve tepkisini de yetkili kişi ve kurumlara iletmelidir. Bazı ortamlarda fotoğraf 

çekilmesi istenmez. Bazısında ise kurallar gereği sorunlar yaşanır. Foto muhabiri kâh 

korumalar tarafından çekimi engellemek adına tartaklanır kâh olaylarda medyaya kızanlar 

tarafından saldırıya uğrar, hatta devlete veya polise doktora dahi kızan foto muhabirinden 

hıncını almaya çalışır. Yani foto muhabiri şunu bilmeli ki çoğu zaman çalışması için 

destekten fazla engel vardır. Çekim ölçütlerini de ona göre belirlemelidir.  

3.2. Habere Uygun Çekim Yeri 

Foto muhabirliğinde başarılı sonuç almak için bazı koşullara titizlikle uymak gerekir. 

Bu koşulların başında fotoğraf makinesinin teknik açıdan kullanımının çok iyi kavranması, 

olay ve ortamın çok iyi tanımış olması gelir.  

Olay sırasında tüm koşullar değişkendir. Işık, süre, çerçevenin görünümü, hareketlilik 

gibi etkenler her an değişebilir. Foto muhabiri, kendini ortamın durumuna anında 

uyarlayabilmeli, çekim yerini ve konumunu önceden belirlemelidir. Canlı kişiliği, açık 

gözlülüğü, öngörülemez durumlar karşısında tepki verebilme yeteneği, haberin en ilginç, en 

zengin anlarını yakalayabilme güdüsü taşımalıdır. Çektiği fotoğraflar da olağanüstü 

okunabilirlik özelliğine sahipse, başarının yolu kendisine açıktır. Habere uygun çekim 

yapabilmek için şu noktaları da dikkate almamız gerekir.  

Çoğu zaman foto muhabirinin çekim yeri, ışık durumu, çalışacağı açıyı seçebilme 

özgürlüğü bulunmaz. Basın için gerekli özveriyi göstermeyen davranışları da düşünürseniz 

bu zorluklar daha da artacaktır. Daha çok protokol uygulamalarında sözde basın için 

hazırlanan bölmeler basın mensuplarının çalışmalarını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. 

Bu tür ortamlarda kısa süreli olayı görüntülemek için birbiriyle yarışan foto muhabirlerinin 

zor şartlarda görüntü aldığı bilinmelidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Bütün bunlara rağmen foto muhabiri sabırla belki saatlerce bıkmadan görevini yapmak 

ve haber için gerekli olan fotoğrafı çekmek zorundadır. Muhabir bu tür öngörüleri her zaman 

ihtimal dâhilinde bulundurmalı, gittiği görevin konusuna göre hem teknik açıdan hem de 

olayın içeriği hakkında hazırlıklı olmalıdır. 

 

 

Resim 3.1: Foto muhabiri habere uygun çekim yerini kendi belirlemelidir. 

3.2.1. Çekim Açısı 

Özellikle foto muhabiri olaya çok yakın olmalı, görüntüyü farklı açılardan alabilmek 

için çalışma alanının geniş olması gerekir. Habere konu olan bir kişi veya olayın fotoğrafı 

birçok açıdan çekilmelidir. Üstelik çekim açısını organizatörler değil foto muhabiri 

belirlemelidir. Çünkü kullandığı makine ve üzerindeki objektifler muhabirin çekim açısını 

önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle çekim açısı için muhabirin başarısı, hangi açının daha 

doğru olduğunu sezme becerisine, reflekslerine ve temel bilgileri içeren değişkenleri 

değerlendirebilme yeteneğine bağlıdır. 

Haber için gerekli görüntüyü tespit eden muhabir fotoğrafında teknik ve estetik kaygı 

da yaşamalıdır. İlgi merkezini ön plandaki nesnelere çerçevelemek fotoğrafta yer alan asıl 

konuyu diğerlerinden ayırt etmek için gereken derinlik hissini kazandırır. Bir fotoğrafta, 

kadraja karar vermek konuya bağlıdır. Çerçeve olarak neyin kullanılacağı buna göre 

değişecektir. Konu belirlendikten sonra fotoğrafına haber için gerekli olan konuyu alan 

muhabir ana obje- ara obje ilkesini de göz önünde tutarsa olay daha rahat aktarılmış olur. 

Bunun için de foto muhabirinin temel fotoğrafçılıkta kompozisyon kurallarına dikkat etmesi 

gerekecektir. 

Yani çekim açısı dendiğinde akla sadece foto muhabirinin olayı fotoğrafladığı açı 

değil aynı zamanda fotoğrafın habere kaynak teşkil etmesi, kanıt olması ve okuyucunun 

habere bakış açısının da göz önünde bulundurulması zorunluluğu gelmektedir. 
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Resim 3.2: Foto muhabiri konuyu en iyi anlatacak açıyı yakalamalıdır.  

3.2.2. Çekim Mesafesi 

Dikkat ettiyseniz her türlü etkinlikte basın mensupları için özel bir bölüm 

hazırlanmıştır. Bu bölüm belki basın mensuplarının daha rahat çalışması için hazırlanmış 

olabilir ancak çoğu zaman da kısıtlamaları da beraberinde getirir. Bu nedenle foto 

muhabirleri her türlü ortamda görüntü alacak şekilde teknik donanımlarını hazırlamalıdır.  

 
Resim 3.3: Muhabirler çoğunlukla zor koşullar altında görüntü ve bilgi almaya çalışırlar.  
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3.2.3. Çekim Noktası 

Önemli olayların nasıl gelişeceği, beklenen anın ne zaman geleceği önceden 

kestirilemez. Ancak muhabir, bu tür anlar için uyanık davranmalı, her an her yerde önemli 

bir olayın olacağını tahmin ederek görevini yapmalıdır. Hatta foto muhabiri hangi görüntü 

nerde gerçekleşebileceğini sezmeli ve çekim noktasını iyi ayarlamalıdır. Ancak olaydan 

olaya farklı çekim noktaları vardır. Örneğin polisiye olay fotoğraflar çoğunlukla bir 

teleobjektifle ya da çok yakından geniş açıyla çekilmelidir. Bu tür fotoğraflar haberlerde 

daha rahat kullanılır. Teleobjektif, bütünü göstererek planların bir araya toplanmasını sağlar; 

kompozisyon ya da eksiksiz bir düzen bağlamını koruyarak belli bir öğenin ön plana 

çıkmasına yardımcı olur. Bu çerçevede diyafram ve alan genişliği sınırlandırılır. Örneğin 

geniş açı alanı kapsar, ancak planları yayar. Geriye çekilme söz konusu olmazsa yararlı 

olabilir ve gözleyerek deklanşöre basma imkânı verir. Yani teleobjektif ve geniş açı olay 

sahnesinin dramatik etkisini güçlendirir.  

 
Resim 3.4: Muhabirler, olayın detayını alabilmek için mesafeyi doğru seçmelidir.  

3.3. Haberi Yazacak Muhabirle Değerlendirme 

Gazetede yer alan haberlerde birden çok kişinin emeği ve katkısı olduğunu 

unutmamak gerekir. Bunlardan gazeteye, haberi yazan muhabir ile foto muhabirinin ismi 

yazılır. Diğerlerinin ismi yazılmaz. Aslında isim yazılması yazılan haberle ilgili her türlü 

sorumluluğun o kişilere ait olduğunu da bildirmektir.  

Metin mi, yoksa fotoğraf mı? Gibi bir değerlendirme çok da mantıklı değildir. 

Özelilikle Türk basınında artık şu kesinlikle kanıtlanmıştır ki fotoğraf yazılı haber metninin 

inandırıcılığını artıran en önemli kaynak olarak kabul edilmektedir. Fotoğraflı yazı öncelikle 

okumayı hızlandırır ve kolaylaştırır. Yazılı bir metin, aktardığı bilginin yeterince iyi 

kavranabilmesi bakımından, sonuna kadar okunmayı gerektirir. Çünkü yüzeysel bir okuma, 

metnin iyi algılanmasını engeller. Buna karşın iyi görüntülenmiş bir fotoğrafla olayların çok 

hızlı bir anda kavranması söz konusu olabilir. 
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Resim3.5: Haber için en uygun fotoğrafı, muhabirle foto muhabiri ortaklaşa belirler. 

Basındaki bu genel kanaatler herkes tarafından kabul edildiği için olayların hem olay 

anında hem de haberleştirilme aşamasında haber muhabiri ile foto muhabirinin ortak 

değerlendirmeleriyle son şeklinin verilmesi kabul görmüştür. Doğrusu da budur. Çünkü 

haber muhabirinin görmediğini foto muhabiri görebilir veya tam tersi de söz konusudur. 

Olay yerinde her ikisinin odaklandığı noktalar genellikle farklıdır. Biri olayı gözlemler ve 

kafasında yazacağı metni kurgularken bir diğeri haber fotoğrafının en önemli özelliği olan 

“an”ı yakalamaya gayret eder. Böyle bir çalışma ile yakalanan görüntü ve bilgi haber 

kurallarına göre de yazılması durumunda hedef kitleyi olay hakkında yeterince 

bilgilendirmiş olur.  

Muhabirlerin habere uygun fotoğrafı belirlerken, gazete sayfasındaki kullanım yerini 

ve konumunu da düşünmeleri gerekir. Gazete sayfasında yer alacak fotoğrafların her zaman 

tek karede her şeyi anlatıyor olması beklenir. Muhabirler seçimde tercihlerini kullanırken; 

olay anını tek karede ve o karede olayla ilgili en can alıcı an’ın belirlendiği karenin 

yakalanması durumunda gazetede de işleyiş ve düzenleme kolaylığını sağlayacak şekilde 

seçmelidir. Çünkü sayfalarda yer kısıtlıdır. Doğru zamanda, doğru yerden çekilmiş ve doğru 

an’ı tespit eden bir fotoğrafın seçimi sayfa düzenleyiciler ve editörlerin işlerini kolaylaştırır. 

Dolayısıyla muhabirin fotoğraf üretimindeki rolü, editör ve sayfa sekreterinin mizanpajı 

oluştururken daha rahat çalışmasını sağlamaktadır. 

3.4. Haber Fotoğrafı Seçme Ölçütleri 

Her fotoğraf öncelikle şu üç temel ölçütleriyle değerlendirilir: İçerik, teknik ve estetik. 

Bu değerler tam olarak yerine getirilmişse daha sonra haber fotoğrafçılığı açısından 

değerlendirilir. Habere fotoğraf seçerken öncelikle içerdiği mesaj ve göze hitabına bakılır. 

Elbette birinci planda olayı fotoğraflamak yani içerik gelir. Ancak bunun yanında teknik ve 

estetik kaygısını da muhabir taşımalıdır. Bu konuda Türk basınına birçok kesimden 

eleştiriler gelmektedir. Bu eleştiriler haber fotoğrafçılığı çekiminde gerekli özenin 

gösterilmediği, aynı özensizliğin fotoğraf kullanımında da olduğu şeklindedir. 

Gazete haberlerinde kullanılmak üzere seçilen haberlerin mutlaka gazetenin fotoğraf 

editörlüğünden geçmesi gerekir. Çünkü bu servis yayımlanacak fotoğrafların gerek teknik 

gerekse estetik açıdan yeterli olup olmadığını daha iyi görür. Fotoğraf editörlüğü 

gelişmemiştir, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip insan sayısı azdır. Haber 

fotoğrafının kullanımında anlatım zenginliğine yeteri kadar önem verilmez o anda sayfayı 

dolduracak bir unsur olarak görülür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Uygulama için öğretmeniniz size takip edeceğiniz bir haber önerecektir. Kendiniz de 

uygulama faaliyeti için öğretmeninize haber önerisi sunabilirsiniz. Uygulama faaliyetine 

geçmeden önce öğretmeninizden izleyeceğiniz haber konusu ile ilgili bilgileri alınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen görevle ilgili gerekli 

araştırmaları yapınız. 

 Nelerin kaynak olabileceğini araştırınız 

 Kaynağınız her zaman doğru bilgi vermez sizi 

yanıltabilir. Bu tür konularda dikkatli olunuz 

 Konu ile ilgili kaynak taraması yapınız. 

 Görevle ilgili gerekiyorsa 

zamanında randevu alınız. 

 Bazı kurumlar isimle muhabir çağırır. 

Zamanında arayıp isminizi bildiriniz. 

 Randevu alırken olay ve olay yeri hakkında 

kısa da olsa bilgi almaya çalışınız.  

 Göreve uygun malzeme seçiniz. 

 Çekim yapacağınız ortamı önceden 

belirleyiniz. 

 İyi sonuç alabilmek için gerekli malzemeleri 

önceden hazırlayınız. 

  Her türlü olumsuzluğu düşünerek yanınızda 

yedek malzeme bulundurunuz. 

 Çekim yapacağınız yerin özelliklerine uygun 

malzeme seçmeye özen gösteriniz. 

 Görev yerine zamanında gidiniz. 

 Göreve zamanında gitmek size olan güveni 

artırır. Olaya verdiğiniz önemi gösterir. 

 Bulunduğunuz ortamın trafik ve diğer 

etkenlerini göz önünde tutarak hesabınızı yapınız. 

 Haberin konusuna, okurun ve 

kurum politikasına, fotoğraf 

öznesine ve çekim kalitesine uygun 

seçim yapınız. 

 Seçimleri öncelikle haberi yazan muhabirle 

birlikte belirleyiniz. 

 Fotoğraf editörünün de fotoğrafınızı görmesini 

sağlayınız. 

 Fotoğrafınızın teknik bakımdan sorunsuz 

olmasına gayret gösterin. 

 Gazetenin hedef kitlesinin beklentisini sürekli 

ön planda tutunuz. 

 Temel gazetecilik kurallarına aykırılık teşkil 

eden görüntüleri asla kullanmayınız. 

 Çektiğiniz fotoğrafları ilgili 

kişilerle değerlendiririz ve 

yetkililere doğrulatınız. 

 Fotoğrafı öncelikle haberi yazacak olan 

muhabirle değerlendiriniz. 

 Fotoğrafın gazetenin fotoğraf editörünce 

incelenmesini sağlayınız. 

 Haber editörünün de görüşünü alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın 

yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Davranışların gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ 

seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyiniz. 

 

 Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1 Verilen görevle ilgili gerekli araştırmaları yaptınız mı?   

2 Göreve uygun malzeme seçtiniz mi?   

3 Görev yerine zamanında gittiniz mi?   

4 
Haberin konusuna, okurun ve kurum politikasına, fotoğraf 

öznesine ve çekim kalitesine uygun seçim yaptınız mı? 
  

5 
Çektiğiniz fotoğrafları ilgili kişilerle değerlendirip yetkililere 

doğrulattınız mı? 
  

    

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızda ‘Hayır’ seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek konuları tekrar 

ediniz.Cevaplarınızın tümü ‘Evet’ ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuduktan sonra doğru ise D, yanlış ise Y’yi işaretleyiniz. 

 

1. Foto muhabirinin çekim yeri, ışık durumu, çalışacağı açıyı seçebilme 

özgürlüğü her zaman bulunur. D( ) Y( ) 

2. Çekim açısı için muhabirin başarısı, hangi açının daha doğru olduğunu sezme 

becerisine, reflekslerine ve temel bilgilerin değişkenleri değerlendirme 

yeteneğine bağlıdır. D( ) Y( ) 

3. Foto muhabirleri her türlü ortamda görüntü alacak şekilde teknik donanımlarını 

hazırlamalıdır. D( ) Y( ) 

4. Polisiye olay fotoğrafları çoğunlukla bir makro objektifle ya da çok yakından 

geniş açıyla çekilmelidir. D( ) Y( ) 

5. Fotoğraf, yazılı haber metninin inandırıcılığını artıran ve en önemli kaynak 

olarak kabul edilen bir materyaldir. D( ) Y( ) 

6. Muhabirler habere uygun fotoğrafı belirlerken, gazete sayfasındaki kullanım 

yerini ve konumunu da düşünmelerine gerek duymazlar. Çünkü haber fotoğraf 

uygunluğu öncelikle sayfa editörlerinin işidir. D( ) Y( ) 

7. Yayınlanmak üzere gazeteye gelen haber fotoğrafında öncelikle şu üç temel 

ölçüt aranır: içerik, teknik ve estetik.  D( ) Y( ) 

8. İyi görüntülenmiş bir fotoğrafla olayların çok hızlı bir anda kavranması söz 

konusu olabilir.  D( ) Y( ) 

9. Muhabirin fotoğraf üretiminde ki başarısı, editör ve sayfa sekreterinin mizanpajı 

oluştururken daha rahat çalışmasını sağlar. D( ) Y( ) 

10. Habere konu olan bir kişi veya olayın fotoğrafı birçok açıdan çekilmelidir.  

Üstelik çekim açısını foto muhabiri değil , organizatörler belirlemelidir.   

 D( ) Y( )  

 

DEĞERLENDİRME 

Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra, modülün sonunda verilen cevap anahtarından 

değerlendirmenizi yapınız. Doğru cevaplayamadığınız sorular için ilgili konuya geri dönerek 

konuları tekrar okuyunuz, bu şekilde konunun pekişmesini sağlayacaksınız. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Modülü bitirdiniz. Modül sonunda kazanacağınız yeterliği kazanıp kazanmayacağınızı 

ölçen bir ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır.Bu uygulama 

sonucunda bir üst modüle geçip geçmeyeceğiniz size öğretmeniniz tarafından bildirilecektir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 41 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

 ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A A C D D Y D D Y 

 

 ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Y D Y D D Y D D Y D 

 

 ÖĞRENME FAALİYETİ -3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Y D D Y D Y D D D Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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