
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI İLETİŞİM ARAÇLARINDA FOTOĞRAF 

DERSİN SINIFI Seçmeli (11 veya 12.sınıf) 

DERSİN SÜRESİ Haftalık 4 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye;  iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak farklı uzmanlık 
alanlarında fotoğraf çekim teknikleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. İletişim araçları ve fotoğraf ilişkisini açıklar. 
2. Haber fotoğrafı çeker. 
3. Magazin fotoğrafı çeker. 
4. Spor fotoğrafı çeker. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Fotoğraf stüdyosu, atölye, çekim için uygun dış mekânlar 
Donanım: Etkileşimli tahta, projeksiyon, stüdyo ekipmanları, fotoğraf 
makinesi, objektifler, yardımcı çekim ekipmanları, bilgisayar, vb. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, ürün dosyası (portfolyo) derecelendirme 
ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun 
olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran 
değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna 
katılmaları sağlanabilir.  

KAZANIM SAYISI VE 
SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

İletişim 
Araçlarında 
Fotoğraf 

3 16 11 

Basında fotoğraf 
kullanımı 2 20 14 

Haber fotoğrafı 2 36 25 

Magazin fotoğrafı 3 36 25 

Spor fotoğrafı 3 36 25 

TOPLAM 13 144 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  
AÇIKLAMALARI 

İletişim Araçlarında 
Fotoğraf 

 

1. İletişim araçları ve 
fotoğraf ilişkisi 

2. Fotoğraf kullanımı ile ilgili 
mevzuat  

3. Fotoğraf hazırlama 

1. İletişim araçları ve fotoğraf ilişkisini inceler  
• İletişim araçlarında fotoğraf kullanımının önemi açıklanır. 
• Türkiye ve dünyada iletişim araçlarında fotoğraf kullanımı 

açıklanır. 
• Basında fotoğraf kullanımının önemi ve basın fotoğrafçılığı 

açıklanır. 
• Tanıtım (reklam) araçlarında fotoğraf kullanımı, önemi ve 

tanıtım fotoğrafçılığı açıklanır. 
• Televizyon ve sinemada fotoğrafın kullanımı, fotoğraftan 

hareketli görüntüye geçiş, televizyon ve sinema sektörü, 
sinemada fotoğraf televizyonda fotoğraf konularına yer 
verilir. 

•  İnternet ortamında fotoğrafın kullanımı, bilgisayar 
ortamında görsel iletişim, tanıtım, haberleşme, internet 
ortamında görüntü ve fotoğraf kullanımı konuları açıklanır. 

• Fotoğrafın internete aktarılması, internette fotoğrafın 
sunuşu, satışı, fotoğraf kullanarak web sitesi tasarımı 
konularına yer verilir. 

2. Fotoğraf kullanımı ile ilgili mevzuatı takip eder. 
• Telif hakları yasası açıklanır. 
• Basın mevzuatı açıklanır. 
• Meslek etiği üzerinde durulur. 
• Uluslararası mevzuatlar açıklanır. 

3. İletişim araçlarına fotoğraf hazırlar. 
• Basına fotoğraf hazırlamak için fotoğraf işleme 

yazılımlarını kullanması sağlanır. 
• İnternet ortamına fotoğraf kullanmak için fotoğrafı 

düzenleme gösterilir. 
• Reklam, bilbord, afiş, broşür vs. için fotoğraf hazırlatılır. 

Basında fotoğraf 
kullanımı 

1. Basın Fotoğrafçılığı 
2. Yazılı Basında Fotoğraf 

Kullanımı 

1. Basın fotoğrafı türlerini inceler. 
• Basın fotoğrafçılığının önemi ve özellikleri açıklanır. 
• Basın fotoğrafı türleri açıklanır. 
• İçerik bakımından fotoğraf türleri örneklerle gösterilir. 
• Şekil bakımından fotoğraf türleri üzerinde durulur. 

2. Dünya’da ve Türkiye’de yazılı basında fotoğraf 
kullanımı ve oranlarını inceler. 
• Dünyada ve Türkiye’de yazılı basında fotoğraf kullanımı 

açıklanır. 
• Dünyada ve Türkiye’de yazılı basının fotoğraf kullanımını 

açısından karşılaştırılması yaptırılır. 

Haber fotoğrafı 
1. Haber Fotoğrafı ve haber 

fotoğrafçılığı 
2. Haber Fotoğrafı Çekme 

1. Haber fotoğrafının belirgin özelliklerini inceler. 
• Haber fotoğrafını diğer fotoğraf türlerinden ayıran 

özellikleri doğru ve eksiksiz bir şekilde sıralaması sağlanır. 
• Haber fotoğrafının niteliklerini (Düşünsel ir ürün olması, 

İkna etme gücünün olması, Tarihe tanıklık etmesi, anlık 
olması, Yazıyla desteklenmesi) doğru ve eksiksiz bir 
şekilde sıralaması sağlanır. 

• Bir haber fotoğrafçısının haber fotoğrafı çekme süreci 
inceletilir. 

2. Haber fotoğrafı özelliklerine uygun fotoğraf çeker. 
• Olayı ve olay yeri incelenerek olayla ilgili detaylar 



gösterilir. 
• Olayın belirgin yönlerini tespit ederek, konunun arka 

planına alınacak objeler ve ara objeler dikkatli bir şekilde 
yerleştirilir. 

• Kritik anı yakalanarak fotoğraf çekim tekniklerine göre 
çekim yaptırılır.  

• Haberi en iyi yansıtan fotoğraf seçtirilerek, fotoğrafın 
değerlendirilmesi yaptırılır. 

Magazin fotoğrafı 

1. Temel magazin bilgisi ve 
magazin fotoğrafçılığı 
2. Magazin gündeme araçları 
ve kaynakları 
3.Magazin fotoğrafı çekimi 

1. Magazin fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz 
eder. 

• Magazin kavramı tanımı ve özellikleri magazin fotoğrafçısı 
kavramı, tanımı ve özellikleri ile ilgili temel bilgiler 
açıklanır. 

• Magazin fotoğrafçısının nitelikleri, magazin fotoğrafçısının 
çalışma koşulları açıklanır. 

• Magazin servislerinin ve fotoğraf biriminin yapısı inceletilir. 
• Magazin fotoğrafı kaynaklarına yer verilir. 
• Magazin fotoğrafçılığının etik boyutu anlatılır. 
2. Magazin gündemini ve magazin fotoğrafı kaynaklarını 

takip eder. 
• Magazin dergileri ve gazeteleri takip ettirilir. 
• Magazin yayını yapan radyo ve televizyonlar takip ettirilir. 
• Magazin kaynaklarından bilgi ve belge toplattırılır. 
3. Magazin Fotoğrafı Çeker. 
• Magazin fotoğrafı çekim kriterlerine göre planlama 

yapması sağlanır. 
• Uygun yer seçimi yapılarak ortam hazırlatılır. 
• Uygun çekim tekniklerini yerinde kullanması sağlanır. 
• Kritik anı yakalaması sağlanır. 

Spor fotoğrafı 

1. Temel spor bilgisi ve spor  
fotoğrafçılığı 

2. Spor gündemi araçları ve 
 kaynakları  

3. Spor fotoğrafı çekimi 

 

1. Spor fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz eder. 
• Çekim yapılacak yer ve konu ile ilgili randevu ve izin 

almanın öneminden bahsedilir. 
• Uygun malzemeyi seçmesi sağlanır. 
• Görev yerine zamanında gitmenin önemi üzerinde 

durulur. 
• Uygun çekim tekniklerini yerinde kullanarak magazin 

fotoğrafı çekmeleri istenir. 
• Uygun fotoğrafın seçilmesi sağlanır. 

2. Spor gündemini ve spor fotoğrafı kaynaklarını takip 
eder. 
• Spor etkinliklerini yerinde takip etmesi sağlanır. 
• Sporla ilgili haber kaynaklarının rutin toplantılarını takip 

etmesi sağlanır. 
• Spor kaynaklarından bilgi, belge ve fotoğraf toplanması 

sağlanır. 
3. Spor fotoğrafı çeker. 
• Çekim yapılacak yer ve konu ile ilgili randevu ve izin 

alınır. 
• Görev yerine zamanında gitmesi sağlanır. 
• Amaca uygun pozlama yaptırılır. 
• Kritik an yakalanarak magazin fotoğrafı çektirilir. 
• Uygun fotoğrafı seçtirilir. 
 



UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

İletişim Araçlarında 
Fotoğraf 

• İletişim araçları ve fotoğraf ilişkisini inceleme. 
• Fotoğraf kullanımı ile ilgili mevzuatı takip etme. 
• İletişim araçlarına fotoğraf hazırlama. 

Basında fotoğraf 
kullanımı 

• İçerik ve şekil bakımından fotoğraf türleri örneklerini inceleme. 
• Dünyada ve Türkiye’de yazılı basının fotoğraf kullanımını açısından karşılaştırılması 

yapma. 

Haber fotoğrafı • Haber fotoğrafının belirgin özelliklerini inceleme. 
• Haber fotoğrafı ölçütlerine uygun fotoğraf çekebilme. 

Magazin fotoğrafı 
• Magazin fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz etme. 
• Magazin gündemini ve magazin fotoğrafı kaynaklarını takip etme. 
• Magazin fotoğrafı çekebilme. 

Spor fotoğrafı 
• Spor fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz etme 
• Spor gündemini, araçlarını ve kaynaklarını takip etme. 
• Spor fotoğrafı çekebilme. 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ergonomik bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.  
2. Fotoğraf atölyesi standart donanımları sağlanmalı ve yapılacak uygulama faaliyetine ait araç gereç, donanım 

ve şartlar oluşturulmalıdır.  
3. Öğrenciye; uygun ışık koşullarında atölye sağlanmalıdır. 
4. Anlatımlardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden fazla uygulama 

faaliyeti yaptırılmalıdır. 
5. Ölçme araçları öğretmenler tarafından geliştirilmeli ve öğrenci başarısı ve başarısızlığı bu ölçme araçları ile 

değerlendirilmelidir. 
6. Özgün tasarımlar yapabilmek için öğrencide özgüven oluşturulmalı, kullanılacak malzemenin tasarruflu 

kullanılması sağlanmalıdır.  
7. Verilen görevi yapma, kişisel temizlik, sabırlı ve azimli olma, zamanı verimli kullanma, kendine güven, 

yardımlaşma, iş birliği, sözlü ve bedensel iletişim, grup çalışmasına uygunluğun önemi üzerinde durulmalıdır. 
8. Etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve 

teknikler kullanılabilir. 
 


