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öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK Özel gün fotoğrafı çekmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun özel gün
fotoğrafı çekebileceksiniz.
Amaçlar
1. Özel gün fotoğrafçılığının önemi, tanımı ve amacını,

dünyada ve ülkemizdeki durumunu kavrayarak, çeşitli özel
gün fotoğraflarını hatasız inceleyebilecek, özel gün
fotoğrafı çekimi öncesi gerekli hazırlıkları eksiksiz
hazırlayabileceksiniz.

2. Özel gün fotoğraf stüdyolarını yapısı ve özelliklerini
stüdyoların Türkiye’de ve dünyadaki durumunu
fotoğrafçılık tarz ve stillerini kavrayarak Özel Gün
Fotoğrafı çekimi için gerekli hazırlıkları eksiksiz
yapabileceksiniz.

3. Özel gün fotoğrafçılığı çekim teknikleri kullanılan
objektifler, ışık ve aydınlatma tekniklerini kavrayarak özel
günlerde tekniğe uygun fotoğraf çekebileceksiniz.

4. Çekim sonrasında müşteri talebine uygun olarak
fotoğrafları sunabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar, ınternet, basılı ve görsel kaynaklar.
Fotoğraf makinesi, yardımcı ekipmanlar, aksesuarlar, ışık
kaynakları.
Çekim ortamı (Düğün, nikah salonu, hastane, konferans
salonu, stüdyo vb.)

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek, kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgileri ölçecek ve değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR



iv



1

GİRİŞ

Sevgili Öğrenciler,

Özel gün; her zaman görülenden, alışılagelenden, olağandan farklı bir maksada ya da
kimseye ilişkin önemli günlere denir.

Özel gün fotoğrafı; nişan, düğün, doğum, doğum günü, yıl dönümü, davet, ödül töreni,
mezuniyet töreni gibi bizim için manevi değeri olan anları kalıcı hale getirmek için çektirilen
fotoğraflardır. Bu önemli günler çoğu zaman kişilerin yaşamlarının dönüm noktalarını
oluşturur. Anımsamak istediğimiz bizim için manevi değeri olan özel günleri kalıcı kılmak,
anları hatırlamak amacıyla çekilen fotoğraflardır.

Büyüyen çocuklarımızın doğum günleri, sünnetleri, mezuniyet törenleri, nişan, düğün
törenleri özel günler içine girer ve bu günlerin gelecekte hatırlanabilmesi için
fotoğraflanması önemlidir. Bir belge niteliğini taşır.

Özel gün fotoğrafları, aile albümleri geçmişe dönük en gerçek, en değerli belgelerdir.
Toplumun hem aynası hem de kültürel yansımasını oluşturur.

Bu modülde, özel gün fotoğrafçılığının tanımı ve önemi, amacı, çekim yerleri,
stüdyolar, çalışma şartları ve saatleri hakkında bilgi edinecek. Özel gün fotoğrafı çekerken
dikkat edilmesi gereken şeyleri öğrenerek değişik ışık kaynakları ve çekim ortamlarında
uygun objektif ve fotoğraf makinesi seçerek çekim yapma becerisi kazanabileceksiniz.

Özel gün fotoğrafı çekerken teknolojik gelişmelerden yararlanarak (dijital kameralar,
bellekler, bilgisayar ortamına aktardığınız fotoğraflara efekt, ışık ayarları, fon vb.
uygulamalar, bilgisayar ortamına kaydetme vb.) uygulamada karşılaşabileceğiniz sorunları
azaltarak çektiğiniz fotoğrafları arşivleme ve saklama becerisine sahip olabileceksiniz.

Ayrıca bu modül size mesleki anlamda bilgi ve beceri kazandıracaktır. Edinmiş
olduğunuz bilgi ve becerilerle özel gün fotoğrafının özelliklerini kavrayıp, doğru ve estetik
değerlere sahip özel gün fotoğrafları çekebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Özel gün fotoğrafçılığının önemi, tanımı ve amacını, dünyada ve ülkemizdeki
durumunu kavrayarak, çeşitli özel gün fotoğraflarını hatasız inceleyebilecek, özel gün
fotoğrafı çekimi öncesi gerekli hazırlıkları eksiksiz hazırlayabileceksiniz.

 Özel gün fotoğrafçılığının tanımını, dünyada ve ülkemizdeki durumunu internet,
kaynak kitaplar ve dergilerden araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Aile ve akrabalarınızın, mümkün olduğunca hikayeleriyle birlikte özel gün
fotoğraflarını toplayarak, ışık, kalite, dekor, fon, çekim ortamı veya doğal
ortamlarını sorgulayıp rapor halinde sununuz.

1. ÖZEL GÜN FOTOĞRAFÇILIĞI

1.1. Özel Gün

1.1.1. Tanımı, Yaşamdaki Önemi

Özel gün; her zaman görülenden, alışılagelenden, olağandan farklı bir maksada ya da
kimseye ilişkin önemli günlere denir.

Fotoğrafçı, objektifini insandan uzak tutamaz. İnsan onun bir numaralı konusudur.
İnsanların, diğer kişilerin fotoğraflarını çekmelerinin yaygın nedenleri, doğumlar, doğum
günleri, mezuniyet törenleri, düğünler ve yıl dönümleri, ödül törenleri gibi önemli anların
saklanmasını sağlamaktır.

Fotoğraf: 1.1

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Özel gün fotoğrafı; nişan, düğün, doğum, doğum günü, yıl dönümü, davet, ödül töreni,
mezuniyet töreni gibi bizim için manevi değeri olan anları kalıcı hale getirmek için çektirilen
fotoğraflardır. Bu önemli günler çoğu zaman kişilerin yaşamlarının dönüm noktalarını
oluşturur. Anımsamak istediğimiz bizim için manevi değeri olan özel günleri kalıcı kılmak,
anları hatırlamak amacıyla çekilen fotoğraflardır.

Çoğu zaman doğum anı, doğum günü, nişan, düğün, sünnet, mezuniyet töreni vb. özel
günlerde fotoğraf makinesi de bu ortamın bir parçasıdır. Aklımıza ilk gelen şey fotoğraf
çekmek ya da çektirmektir.

Yaşanmış mutlu olayları, özel anları, mutlulukları başkalarıyla paylaşabilme amacını
taşır. Günün insanını, doğasını, sanatsal yaklaşım ve biçimini, beğenilerini, zevklerini
yansıtıp bizlere aktaran bir belge niteliği taşır. Fotoğraf kimi zaman toplumsal tarihimizi,
kültürümüzü belgelerken çoğu zaman birey ya da aile gruplarının anılarını belirlemektedir.

Fotoğraf: 1.2

Özel gün fotoğrafçılığı; ticari alan olarak stüdyo portreciliğinin yanı sıra, bebek,
çocuk, doğum, sünnet, nişan, düğün, mezuniyet ve kep törenleri, ödül törenleri
fotoğrafçılığını da kapsar. Portrecilik ve özel gün fotoğrafçılığı, gelişmiş ve özellikle “güzel
sanatların” yaşamın içerisinde yerini çok rahat bulduğu ülkelerde, kendi başına bir sektör
haline gelmiştir. Bu konuda eğitim veren resmi ve özel eğitim kurumlarının (kolejler,
üniversiteler ve özel atölyeler) oluşması, sadece bu alanda çalışan fotoğrafçıların
yetişebilmelerini sağlamıştır. Unutulmaması gereken şey günümüzde müşterilerin de bu
konuyla ilgili daha yaratıcı ve seçici davranıyor olmasıdır. Türkiyedeki durum ise dünyadaki
gelişim trendinden oldukça farklı olmuştur ve bu şekilde devam etmektedir.

Portre ve özel gün fotoğrafçılığı temel olarak bireysel yeteneklere dayalı bir meslektir.
Seçici bir sezgiye, hızlı karar verme ve gerçekleştirme yetisine, estetik bakış açısı ve durum
değerlendirme gibi birtakım yeteneklere, güzel sanatların temel öğeleri olan kompozisyon,
ışık ve anatomi bilgisine, insan ilişkilerinde başarılı olma becerisine sahip olmayı gerektirir.
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1.1.2. Özel Günlerin Belgelenmesinin Önemi

Kültür; bir topluluğun manevi özelliğini oluşturan, gelenek, fikir, anlayış ve sanat
varlıklarının bütünüdür. Fotoğraf, tüm sosyal, kültürel konularla bağlantılı olup aynı
zamanda onlardan yararlanmaktadır. Fotoğraf sanatçılarımızın yaklaşımları, kişisel
birikimlerimiz, türlü yorumlarımız ve anlatımlarımız edinilen kültürel değerlerimiz ile ilişki
içindedir.

Her ailede gerçekleşen en heyecanlı şey bir bebeğin doğmasıdır. Bu olay hastanede
başlar ve evde devam eder, fakat bebekler çok çabuk büyürler ki belirli bir zaman sonra eski
hallerini hatırlamak zorlaşır, bu bakımdan o anlarını fotoğraflarla canlı tutmak gerekir.
Büyüyen çocuklarımızın doğum günleri, sünnetleri, mezuniyet törenleri, nişan, düğün
törenleri özel günler içine girer ve bu günlerin gelecekte hatırlanabilmesi için
fotoğraflanması önemlidir. Bir belge niteliğini taşır.

Fotoğraf: 1. 3

Özel gün fotoğrafları, aile albümleri geçmişe dönük en gerçek, en değerli belgelerdir.
Toplumun hem aynası hem de kültürel yansımasını oluşturur.

Fotoğrafın dünyaya merhaba dediği yıllardan günümüze kadar, görüntüyü saptayarak
kalıcı kılan, insanı, doğayı, yaşamı belgeleyen bu büyüleyici buluş sayesinde yepyeni bir
teknoloji doğdu. Fotoğrafın işlevi algılandığında ise bu teknolojiden yararlanmak kaçınılmaz
oldu. Zamanla teknolojideki ilerlemelere paralel olarak, taşınabilir kameralar sayesinde
fotoğraf daha çok kullanılır hale gelerek sokağa çıkmış, evlere girmiş, doğaya açılmıştır.

1.2. Özel Gün Fotoğrafçılığının Amacı

İnsanların, diğer kişilerin fotoğraflarını çekmelerinin yaygın nedenleri, doğumlar,
doğum günleri, mezuniyet törenleri, düğünler ve yıldönümleri, tatiller gibi, önemli anların
saklanmasını sağlamaktır. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte dijital ortamda çekilerek
bilgisayara aktarılan ve fotoğraf işleme programlarıyla (photoshop, photoinpact vb.)
değişikliğe uğramış fotoğraf artık bir belge değil tasarım ya da illüstrasyona dönüşmüştür.



6

Fotoğraf 1.4: Mediha AŞKIN

Çekeceğiniz özel gün fotoğraflarının en belirgin özelliği kontrolü elinizde
bulundurmanız ve hemen hiçbir şeyi şansa bırakmamanızdır. Amacınız güzel göstermeyi mi
sağlamak, yoksa kişiliği mi yansıtmak? Elde etmek istediğiniz sonucu bildikten sonra artık
her şey bu yönde düzenlenecektir. Modelinizin kıyafeti, saç biçimi, pozu ve dekor diğer
düzenlemelerdir. Fotoğrafın tüm öğeleri, bir güzellik yaratmak için birlikte düzenlenmelidir.
Fotoğrafta her öğenin, bütün üzerinde bir etkisi vardır, makinenizi doğrultup hemen
deklanşöre basmayın.

Etkili bir fotoğraf insanın kişiliğini ve karakter özelliğini vurgulamalı ve sanatsal
açıdan hoş görünen bir ürün olmalıdır.

Fotoğrafçı, çalışma süresince modeli ile duygusal iletişim yaratmalıdır. Her başarılı
fotoğraf, model ile fotoğrafçı arasındaki tam bir iş birliğinin sonucudur. Bu yüzden
fotoğrafçı insan doğasının karmaşık yapısını daha iyi anlamak için psikoloji hakkında bilgi
sahibi olmalıdır.

İyi bir özel gün fotoğrafı bir dizi farklı unsurun bir araya gelmesinden oluşur.
Aydınlatma, kompozisyon, modele poz verdirme, fotoğrafçının yaklaşımı ve teknik düzeyi
aynı bütünün parçalarıdır. Bütün bu unsurlar aynı derecede önemlidir. Ancak, özellikle
teknik bilgi yetersiz olursa diğerlerinin etkinliği de azalacaktır. Teknik, fotoğrafta görsel
kaliteye ulaşmayı sağlayan bir araçtır.

Özel gün fotoğrafçılığında önceden belirlenmiş kesin kurallar yoktur. Her insanın yüz
tipi, karakteri, giysileri hatta cilt tonu farklıdır. Bu yüzden net ve değişmez ışık konumu ve
açıları, çekim pozu değerleri verilemez. Fotoğrafın sadece mekanik bir uygulama olarak
görüldüğü tarihler geride kalmıştır. Günümüzde ortaya çıkan sonucu fotoğrafçının görüşü
belirler.

Fotoğrafçı, modelin kişiliğini en iyi ortaya koyabilecek anlatımı yakalayabilmek için
bir ressam ya da bir heykeltıraş gibi çalışarak konu üzerinde yoğunlaşmalıdır.
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Değişik yüz tiplerinin ideal görünüm kazanmasına yönelik uygulamalar yapılarak
olası yüz kusurlarını gizleyebilecek değişik yöntemler incelenir. Böylece karşılaşılabilecek
değişik yüz tiplerini kısa sürede tanımlayıp karakter anlatımını ortaya çıkaracak bir çekim
planı belirlenir. Biraz psikolojik bilgi yardımıyla, modeli rahatlatabilecek bir atmosfer
yaratılarak onun gerçek kişiliğine ulaşmak başarılı bir sonuç olacaktır. Nişan, düğün, kep
töreni, doğum günü gibi özel gün fotoğrafının amacı budur.

Fotoğraf: 1. 5

1.3. Bazı Özel Günler

 Düğün Fotoğrafları

Yer ve mevsim müsaitse, en azından birkaç fotoğrafı dış mekanda çekin. Arka planda
doğanın bulunduğu bir düğün fotoğrafı, renk ve doku bakımından çok güzel sonuçlar verir.
Türkiye'de, İstanbul’da başta Dolmabahçe ve Yıldız Sarayları olmak üzere, tarihi mekanlar
ve parklar, en çok tercih edilen mekanlardır. Siz de bulunduğunuz bölgede yer alan tarihi
mekanlarda, park ya da deniz kenarında çekim yapabilirsiniz.

Fotoğraf: 1.6
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İlk fotoğraflara nikah ya da düğün salonları gösterilerek başlanabilir. Sonra fotoğrafı
çekilecek olan kişilere mümkün olduğu kadar yaklaşarak çekim yapılmalı bu arada arka
plana dikkat etmelidir.

İşe başlamadan önce makine ve film beraberliğine dikkat edin, flaş ve pil temas
yerlerini temizleyiniz, hatta yanınıza yedek pil alınız, çünkü bu ortamda yedek pil, film ya da
bellek bulmak için ihtiyacınızı karşılayacak yer ve zaman yoktur.

Evlilik mutlu ve heyecanlı bir olaydır, gerek evlenenler gerekse davetliler oldukça
meşguldür, poz için zamanları yoktur bunun için çekilen fotoğraflar doğal görünüşlü olur.

Fotoğraf: 1.7

İç mekandaki fotoğrafların çoğunda flaş kullanmalısınız. Düğün ve nikah
salonlarındaki parlak duvarlar, alçak tavanlar, camlar flaş ışığını yansıtır bunun için arka
plana dikkat etmeli, insanlara tahta paneller gibi ışığı yansıtmayacak yüzeylerde poz
verdirmeli, parlak yüzeylerde ise 45 derecelik açı ile yaklaşarak fotoğraf çekmelisiniz.

Düğün fotoğrafı çekerken,

A- Gelin Evinde Evlilik Öncesi
 Gelinin makyajı ve giyinmesi
 Gelinin anne-babası ile evde son beraberliği
 Gelin damat ve diğer grupların evden ayrılışı

B- Nikâh Dairesinde
 Nikâh dairesine geliş
 Nikâh salonuna giriş
 Bekleme salonundaki son anlar
 Salona giriş, masaya oturma
 Nikâh memurunun sorularına cevaplama, şahitlerin ve yeni evlilerin imzaları
 Mümkünse ayağa basış
 Tebrikler, takı merasimi
 Nikâh şekerlerinin dağıtılması
 Konuklarla grup fotoğrafları
 Arabaya binerek ayrılmaları
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C- Düğün Salonunda
 Yeni evlilerin salona girişi
 İlk dansları
 Hediye ve takıların verilmesi
 Masaların dolaşılması
 Düğün pastasının salona getirilişi, kesilmesi ve birbirlerine yedirmeleri
 Aile bireylerinin ve davetlilerin dansları
 Her iki ailenin topluca ve ayrı ayrı çekimi
 Yeni evlilerin salondan ayrılışı

gibi özel anlar fotoğraflanır ve çekilen fotoğraflar CD’ ye kopyalanarak, albümlerde,
beğenilen bir ya da bir kaçı büyütülüp çerçevelenerek sunuma hazır hale getirilir ve
müşteriye teslim edilir.

Grup Fotoğrafları

Nişan, düğün, doğum, doğum günü, yıl dönümü, davet, ödül töreni, mezuniyet töreni
gibi bizim için manevi değeri olan anları kalıcı hale getirmek için aile ve dostlarımızla
çektirdiğimiz grup fotoğraflarımız bizler için çok önemlidir.

Fotoğraf: 1.8

Grup fotoğrafı çekerken, konunun (kalabalığın) fotoğrafı tam olarak doldurmasına
dikkat edilmelidir. Ön ve arkadakilerin net çıkabilmesi için kapalı diyafram kullanılmalıdır.
Topluluktaki kişilerin birbirlerini kapatmaması için meyilli yerler, merdiven basamakları vb.
yerler seçilmeli, küçükler öne alınmalı ya da öndekiler oturtulmalıdır. Netlik kalabalıkta
ortadaki bir noktaya göre yapılmalıdır.

Aile fotoğraflarında bir ahenk yaratmaya özen gösterilmeli, aile farklı kuşakları
içeriyorsa fotoğraftaki yerleri uygun olmalı, planda derbederlik veya olağanüstü kuralcı bir
imajdan sakınılmalıdır. Fotografik değerleri ortaya koyarken, aile bağlarını simgeleyen
duruşlara özen gösterilmelidir. Ayrıca bireylerin aynı yöne bakmalarını sağlamak fotoğrafta
uyum yaratır.
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Fotoğraf: 1.9

Çok sıralı, mesela 5 dizili bir grup fotoğrafında, netleme 2. sıraya yapılmalıdır, tek ve
çift kişi çekimlerinde diyafram daha açık, gruplarda daha kapalı olmalıdır. Objektif, grubun
ortasına merkezlenmelidir.

İnsanları grup halinde çekerken direkt olarak makineye bakmaktan ziyade doğal
olmaları için birbirleriyle olan ilgilerini görüntüleyin. Tek numaralı grupları fotoğraflamaya
dikkat edin (üç, beş, yedi kişilik gruplar gibi).

Fotoğraf: 1.10

İster bebeğinizin ilk, çocuğunuzun altıncı, isterse anneannenizin doksanıncı yaşı olsun
doğum günü fotoğrafları gününüzü çok özel hale getirecektir. Unutulmaz fotoğraflar yaratan
gülümsemeleri, gözyaşlarını, sürprizleri ve kucaklaşmaları yakalayın. Fotoğraf makineniz
her an elinizin altında bulunsun; böylece anlık ifadeleri yakalayabilirsiniz. Yanan mum
ışığını çekebilmek için, flaşınızı kapatın. Fotoğrafın bulanık olmaması için makinenizi bir
tırabzan, sandalye arkası, masa üzerine koyarak ya da bir kapı çerçevesine dayayarak, tripot
(üçayak) kullanarak hareketsiz kalmasını sağlayın. Vizörünüzü çekeceğiniz objeyle
doldurun; çok daha etkileyici fotoğraflar yaratın. Önemli olanı vurgulayıp, kalanı dışlamak
için yaklaşın ya da fotoğraf makinenizin zoom' unu kullanın. Fotoğraf makinenizin en yakın
odak mesafesini öğrenmek için kullanım kılavuzuna bakın.
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Fotoğraf: 1.11

Samimi fotoğraflar için partiler ve kutlamalar hayat boyu tespit edilecek anlamlı
fotoğraflardır, çünkü eğlence ve neşe özel hareketler yaratır. Seri fotoğraflar çekerek bütün
olayı görüntülemek, mesela doğum gününde açılmamış hediyeler, doğum günü pastası, aile
ve arkadaş grubu gibi çeşitli görüntüler almakta yarar vardır. Olay neredeyse o alanı daha
çok görüntülemelisiniz. Partiler daima iyi fotoğraf çekme mekânlarıdır, fotoğraf çekmeye ilk
misafir geldiği andan başlanır ve son misafir gidinceye kadar devam edilir. Çekilen
fotoğrafın yakın plan olması önemlidir, oda veya salonda ışığı yansıtacak birçok şey
bulunabilir bunun için en kolay yol yansıtıcı yüzeylere 45 derecelik bir açı ile yaklaşarak
fotoğraf çekmektir.

Modelinize olabildiğinizce yaklaşın, yitik alanlardan ölü açılardan her zaman kaçının.
Kişilerin baş ve ayaklarını “kesmekten” sakının. Refleks olmayan vizörlü makinelerde, ilk
planlarda paralaks hatasından doğan çerçeveleme yanılmaları çok sık olur. Ortalama bir
ayarlamayla bunu düzeltmeye çalışın. Eğer bunu başaramazsanız kompozisyonunuzda biraz
“boşluk” bırakın.

Modelinize karşı acemice, inceden inceye ayarlı hareketlerde bulunmaktan kaçının.
Konumlarını inceleyin, sarkmış elleri toplayın, eğer oturuyorsa objektifin içine uzanan
bacaklara engel olun. Onları genellikle büzen, kasan çekim havasından uzaklaşın. Fotoğraf
çekerken konukların hareketlerine devam etmelerini isteyin, ayrıca özel eğlence durumları
yaratıp onları neşeye boğarken sizin için de kaçırılmaması gereken doğal poz ortamları
ortaya çıkarmaya çalışın. Mevcut ışıkla tungsten ya da kandil lambalarıyla ( turuncu renk
hâkimiyeti) hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Bunun dışında alternatif olarak tungsten tip
filmle veya balans filtre kullanarak da çekim yapabilirsiniz. Flaşı eğer tecrübeli şekilde
kullanamazsanız o partinin doğal havasını ortadan kaldırabilirsiniz.
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Fotoğraf:1.12

Bunun için flaşı sıçratarak ya da kamera dışında kombine ederek, pencereden gelen
ışıkla beraber gölgeleri ortadan kaldırmak için kullanabilirsiniz. Mevcut ışıkla çekim yapma
gereği duyduğunuz zaman açık diyafram kullanmalısınız. Geniş açı objektifler 28 mm veya
24 mm grup fotoğraflarının oda içi ve masa etrafındaki çekimleri için iyi sonuç verir.

Çekimlerde insan yüzlerinin kameraya çok yakın olmamasına dikkat edin. Karenin
köşelerine insanların yüzlerinin gelmemesine özen gösterin; çünkü bu durumda deformasyon
belirir. Alçak görüş açısını tercih edin ve kişisel olarak yüzleri odaklayın. Eğer yüksek görüş
açısını tercih ederseniz herkesi, tüm grubu görüntüleyebilirsiniz. Şunu da unutmayın ki ayna,
pencere, kapı çerçevesi gibi etkili özellikleri özellikle kullanın. Uzaktan çekim yaparsanız
konu tarafından daha az fark edilirsiniz. Fotoğraf çekmeden önce olayı planlayın, düzenleyin
ve samimi grupları hareket halindeyken çekin. İlginç olan merkez etrafında hoş motifleriyle
insanları görüntüleyin. Eğer çekimleri düzenleyemiyorsanız değişik görüş açıları arayın.
Gruba farklı pozlar verdirin. Kimileri, doğrudan fotoğraf makinesine baksın; diğerleri, yan
tarafa baksın; bazıları, ayakta; bazıları da bir şeye tutunup eğiliyor olsun. Büyük grup içinde,
farklı iki veya üç küçük düzenleme yapmaya çalışın. Gruptan kopmayan sade bir arka plan
kullanın.

 Doğum ve Bebek Fotoğrafları

Her ailede gerçekleşen en heyecanlı şey bir bebeğin doğmasıdır. Bu olay hastanede
başlar ve evde devam eder, fakat bebekler o kadar çabuk büyürler ki belirli bir zaman sonra
eski hallerini hatırlamak zorlaşır, bu bakımdan o anları fotoğraflarla canlı tutmak gerekir.
Bebek ve çocuk fotoğrafı ilk başta kolay gibi görünse de aslında uğraş isteyen bir iştir.
Çünkü sürekli hareket halinde olan bir bebeğe poz verdirmek mümkün değildir.

Çocuğun tepkileri kısa süreli olduğu için görüntüyü o an tespit etmeniz gerekir. Bunu
yapabilmek için fotoğraf makinenizi ve flaşı her an kullanabileceğiniz bir yere koyun. Ayrıca
ekstra bir iki poz fazladan çekmeyi ihmal etmeyin. Günümüzde dijital makinenizin şarjının
dolu olmasına ve bellek kartınızda boş yer olmasına dikkat etmelisiniz. Bebeğin günlük
öğrenim teşebbüsleri size değişik fotoğraf çekme fırsatları yaratacaktır, makineniz dolu ve
hazır olsun ki o anda hazırlıksız yakalanmayın, örneğin emeklemeye, bağırmaya, ağlamaya
veya mama yemeye çalışması gibi hareketler. Eğer bunlar için beklemenin zevksiz bir iş
olduğunu düşünüyorsanız bebeğin önemli gelişme aşamalarını tespit imkânınız yoktur.
Çünkü bu anları sadece gerçekleştikleri an ve bir kere çekebilirsiniz. Bebeğinizin
büyümesini fotoğraflayarak resimli hikâye haline getirebilirsiniz.
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Fotoğraf: 1.13

Fotoğraf çekmeye doğum öncesinden anneden başlayarak, doğan her bebeğin
harikulade bir yenilik olduğunu unutmadan küçük varlığın doğum anından sonra hemen
resimlerini çekmeye başlayın. Günümüzde doğum fotoğrafçılığı Türkiye de yeni gelişmeye
başlayan bir sektördür.

Size en kaliteli hizmet vermeyi kendilerine ilke edinen ve çalışmalarına bu yönde
devam eden doğum fotoğrafçılarına her ne olursa olsun 24 saat boyunca ulaşabilir ve
doğumda fotoğraf çekimi için hizmet alabilirsiniz. Eğer doğum sezaryen olacak ise doktorun
müşteriye verdiği tarihe göre randevuyu düzenlemelisiniz. Eğer müşteriniz normal doğum
yapacaksa sizi 24 saat boyunca arayabilir ve doğum için organizasyon yaptırabilir.

Çalışma şekilleri;

 Stüdyoda veya hastanede hamilelik çekimi,
 Doğum öncesi ameliyathaneye inerken,
 Bebeğinizin doğum anında,
 İlk muayenesinde,
 İlk kez kucağınıza alışınızda (baba doğuma girmiş ise aile fotoğrafları),
 Bebekle diğer aile fertlerinin ilk karşılaşması,
 Bebeğin ilk banyosu ve giydirilişi ve portreleri,
 Anne odaya geldiğinde bebek ile anne-babanın ilk aile fotoğrafları
 İlk emzirmeden oluşmaktadır.
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Fotoğraf 1.14: Mediha AŞKIN

Diğer aile üyeleri oradalar ise onlarla beraber çekim yapılmaktadır. Fotoğrafçının
çekimleri bittikten 2-3 saat sonra müşteriye kapı posteri ulaştırılır, bu sırada albüm renginin
belirlenmesi için katalog gösterilir ve eğer internet sitesinde bebeğin fotoğraflarının
yayınlanması istenirse bir izin kağıdına müşterinin imzası alınır. Çekimden yaklaşık bir hafta
sonra yüksek çözünürlükte (250-300 adet) fotoğrafın bulunduğu bir cd hazırlanır ve
müşteriye seçim yapması için iletilir. Müşteri seçimini yaptıktan sonra doğum fotoğrafçısının
internet adresine fotoğraf numaralarını e-mail olarak gönderir ve bu aşamadan sonra
fotoğraflar photoshopta (Rötuş ve düzenleme programı) gerekli işlemleri gördükten sonra
basılır ve albüm hazırlanır. Albüm en geç 7- 10 gün içinde özenle hazırlanarak müşteriye
teslim edilir.

Doğum anının fotoğrafını çekerken doğumun işleyişi, sterilizasyon kurallarını,
ameliyathane ortamını, hasta psikolojisini iyi bilmeniz gerekir. Bu konularda araştırma
yaparak kendinizi geliştiriniz. Büyük sorumluluk isteyen bir iştir, çünkü bir daha tekrarı
olmayan mahrem bir anı görüntülemeniz istenmektedir. Fotoğrafçı olarak hem ameliyat ekibi
tarafından kabullenilen hem de hasta tarafından güven duyulan kişi haline gelmektesiniz.

Fotoğraf 1.15: Mediha AŞKIN



15

Fotoğrafçı olarak ameliyathanelerde ışık düzeyinin değişmesi, lokal aydınlatmaların
olması sebebiyle pozlandırmaya çok dikkat etmelisiniz. Çekim yaparken hasta
mahremiyetine dikkat edin, doktor ve diğer sağlık ekibinin hasta üzerindeki ön hazırlıkları
bitirmesini bekleyin. Ortam tam olarak hazır ve sabit bir hale geldikten sonra en iyi çekim
açısını tespit ederek yerinizi alın. Çekimleriniz sırasında kesinlikle flaş kullanmayın,
bebeklerin gözleri ışığa karşı çok hassastır. Bebek fotoğrafları çekerken günün en ışıklı
saatlerini bekleyin. Önemli olan önce bebeğin rahatıdır. Çekim hızı yüksek bir film ve
mercek açıklığı f/1,9 veya f/2,8 ayarı ile iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bebeklerin temel ihtiyaçları karşılanmalı ve çekime bu şekilde başlanmalıdır, günün
en ışıklı saatinde, mümkünse flaş kullanmadan, analog makine kullanıyorsanız yüksek İSO
(ASA) film ile, eğer dijital fotoğraf makinesi kullanıyorsanız 400 veya 800 İSO ayarına
getirerek bebeği düz renk bir zemine rahat edeceği şekilde yatırarak yakın plan çekerseniz iyi
sonuçlar alınacaktır

Fotoğraf çekerken pencereden gelen parlak ışığın direkt olarak makinenize
gelmemesine dikkat edin. Aksi takdirde fotoğrafınız siluet halinde çıkacaktır. Fotoğrafı
çekerken mümkün olduğunca bebeğe yaklaşarak çekim yapın, hatta bebeğin ilk ağlaması,
temizlenmesi, doyurulması, giydirilmesi vb. ilkleri de tespit edin. Hastanede hemşiresi,
doktoru dahil tüm aileyi fotoğraflayın. Bunlar daha sonraları tespit edemeyeceğiniz güzel ve
özel anlardır.

Fotoğraf: 1.16

Bebeği ilk yaş gününün kutlanmasının fotoğraflanması; en gösterişli-renkli elbiselerini
giyen bebeğin mum üfleyişi, pasta yiyişi, eğlenmesi, oynaması, hediye alması gibi durumlar
fotoğraflanarak tespit edilir.

İç mekân çekimlerinde genellikle flaş kullanılır, makine ve flaşı hazırladıktan sonra
konunun fotoğrafını çekmek çok kolaydır. Eğer otomatik veya ayarlanabilen bir makineniz
varsa yüksek hızlı filmler kullanmak sureti ile flaşsız çekimler yapmanız mümkündür.
Yüksek enstantane kullanılmalıdır ki istediğimiz pozu yakalayabilelim.
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Bebekleri fotoğraflarken kareyi tam olarak doldurmaya gayret edin. Bunun için 85
mmlik veya 135 mmlik objektifler veya standart objektiflerle yakın çekim yapmak
uygundur. Net alan derinliği minimum olmalı ve netlik doğru yapılmalıdır. Küçük bebek için
yastık ve onu taşıyıcı kendi eşyalarını kullanmak gerekir (mama sandalyesi gibi). Bebeği
oynarken veya yemek yerken görüntülemek hoştur. Karışık arka fondan kaçının. Yumuşak
ışıklandırma, içerde doğal ışıkta pencereden veya (sıçratarak) flaş kullanılarak yapılan
çekimler iyi sonuç verir. Dışarıda puslu havalarda hoş ışıklandırma durumu olur. Orta hızda
İSO 125 film kullanarak pozlandırma olarak 1/125 veya flaş hızı örtücü perdesi
kullanabilirsiniz.

Fotoğraf: 1.17

Bebekler durmadan hareket eden konulardır, fotoğraflarını çekmek için alçak görüş
açısını tercih etmelisiniz. Çünkü yetişkin insan boyundan baktığınız takdirde deformasyonlar
meydana gelir. Çocuk portresi çekmek için makinenizi elinizde sürekli taşımalısınız ve
hareketlerini sürekli izlemelisiniz. İstediğiniz anı yakaladığınız zaman deklanşöre
basmalısınız. Büyük çocuklar daha bilinçli hareket edebilir. Onları oyunda veya çocuğun
dikkatini başka bir şey çektiğinde fotoğraflamaya çalışın. Çocuklarınızı sadece özel
günlerinde ya da cicili bicili giysiler içinde değil günlük giysileri içinde, doğal ortamlarında
da çevreleriyle birlikte görüntülemeye çalışmalısınız.

Fotoğraf: 1.18

Bu doğal anları yakalamak biraz şans biraz da fotoğraf makinenizi tanımanızla
ilgilidir. Eğer çok geç açılan veya deklanşör gecikmesi fazla bir dijital fotoğraf makineniz
varsa, siz fotoğrafı çekene kadar çocuk başka bir şekle girmiştir bile. Özellikle deklanşör
gecikmesi çocuk fotoğrafı çekerken büyük sorun olabilir. Ekran veya vizörden bakarak
kadrajınızı yaptıktan sonra, deklanşöre basarsınız ancak çıkan sonuç, hiç de beklediğiniz gibi
olmayabilir. Çünkü makineniz bastığınız anda değil 1 saniye sonrasını çekmiştir. Bunun için
yapacağınız birkaç şey olabilir. Daha fazla fotoğraf çekerek içlerinden güzel çıkanları
ayıklayabilirsiniz, deklanşör gecikmesi çok kısa ya da hiç olmayan (DSLR) bir makine
alabilirsiniz.
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Sadece özel gün fotoğrafı çekmek istiyor olabilirsiniz, ancak bazı temel fotoğraf ve
kompozisyon kurallarını bilirseniz daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Net bir fotoğraf
için enstantane hızınızı kontrol edin. Eğer 1/30 saniyenin altına düşmüşse çekeceğiniz
fotoğraf net olmayacaktır. Bunun için ya daha aydınlık bir ortam oluşturun ya da flaş
kullanın. Eğer çocuk hareket halindeyse onu fotoğraf makinenizle takip edin ve netlik için
dijital makinelerde hareketli nesnelere netlik yapmak için kullanılan Continuous AF modunu
kullanın. Hangi anda deklanşöre basacağınızı önceden tespit etmeye çalışın. Çocuk koşarken
ya da size bakıp poz verdiğinde bakış ve gidiş yönü tarafında boşluk bırakmaya çalışın.
Özellikle portre çekerken temiz ya da çok kırışık olmayan bir fon arayın. Gereksiz ayrıntıları
karenin içine almaktan kaçının.

Fotoğraf 1. 19: Mediha AŞKIN

Konsept bebek ve çocuk fotoğrafçılığı tüm dünyada ciddi bir uzmanlık alanı
oluşturmuş durumdadır. Ülkemizde de bebek ve çocuk fotoğrafları çekme konusunda
isimlerini duyurmuş fotoğrafçılar bulunmaktadır.

Çocuklarla çalışmak zor ve titiz bir çalışma gerektirir. Çekim yaptığınız bebekse ve 0-
3 aylıksa flaş kullanmayın. Kullanılan malzemelerin steril almasına özen gösterin. Bebeğin
cildini tahriş edecek ya da alerji yapacak şeyleri aksesuar olarak kullanmayınız. Genelde
bebek çıplakken çekim yapıldığı için oda sıcaklığının bebeğe uygun olmasına aynı zamanda
yemek, uyku ve oyun zamanlarının normal rutine uygun olmasına gayret edin. Bebeklerle
çalışırken en iyi kareyi yakalayabilmek için ilgi alanlarına göre onların dikkatini çekmeye
çalışın. Saç renginden tutun da gülüşüne kadar her şeyi inceleyip ona en uygun olacak
konsepti bulmaya çalışın.

Günümüzde dijital fotoğraf tekniğinin gelişmesiyle herkesin rahatlıkla fotoğraf
çekebileceği, daha doğrusu deklanşöre korkmadan basabileceği bir dönemdeyiz. Bu durum
insanların bir özgüven kazanmasına neden olmuştur. Fotoğrafta en önemli unsurlardan bir
tanesi kendine güven, ikincisi konu ile bütünleşmektir. Kendi çocuğunuzun fotoğrafını
çekerken onu bir konu olarak görüp olaya tekniğin yanı sıra duyguları da katabilirsek çekilen
her kare bir anlam taşıyacaktır. Genelde geniş çerçeve alışkanlığımız vardır. Yani bir karenin
içine bütün detayları sığdırmak isteriz. Çocuğumuzu çekerken bir bakarız odadaki veya
bulunduğumuz ortamdaki tüm detayları almışız ama çocuğumuz 3, 4 belki de 5. planda
kalmış. O yüzden çocuğunuzun fotoğrafını çekerken makro yani yakın plan çalışmanızı ve
gereksiz detaylardan uzak durmanızı öneririz.
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1.4. Özel Gün Fotoğraflarının İncelenmesi

Fotoğrafçı; kompozisyon ve ışık, aydınlatma yöntemlerinin çok iyi bilmeli ve
uygulanmalıdır. Olaylar spontane geçer, mümkün olduğu kadar pratik yapılmalıdır. Bol bol
pratik yapıldığında sonuç iyiye doğru gider. Fotoğraf çekilecek konunun iyi bir şekilde
değerlendirilmesine kompozisyon diyoruz. Fotoğrafı çekilecek konuyu bütünüyle
kompozisyonu düşünerek hazırlarsak, anlamsız ve sönük olur. Oysa fotoğrafta neyi çekmek
istediğimiz ön planda olmalıdır. Çekim yapılacak konunun her yönden bilinçli bir incelemesi
yapılır ve en iyi görüş noktası seçilerek, çekim yapılır.

Özel gün fotoğrafı çekerken dikkat edeceğiniz noktalar şunlardır:
 Çekilecek yer
 Arka plan
 Işık
 Makine, objektif seçimi
 Konu
 Duruş
 Tebessüm

Fotoğraf: 1. 20

Çekim tekniklerinde harekette netsizlik ortadan kaldırılmalıdır(bk. Fotoğraf: 1.20).
Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerin göz hizasından çekim yapmalısınız, fakat farklı açılar
deneyerek değişik sonuçlar elde edilebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar cepheden çekim
yapmalı ve yanal ışık kullanmalısınız. Makine modelin yüzüne yaklaştırıldıkça ya da
gereğinden fazla zoom yapıldığında yüzün objektife yakın kısımları deformasyona uğrar ve
uzamaya başlar.
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Fotoğraf: 1.21

Gelinlik vb. fotoğraf çekimlerinde ışıklandırmanın önemi kadar kullanılan makinenin
objektif karakteri de önemlidir. Boy fotoğraflarında makine mümkün olduğu kadar yere
paralel olup çekilecek kişilerin göbek istikametine odaklanmalıdır. Çekilen fotoğraflarda ana
konu şahıslar olduğuna göre ikinci planda kalan süslemeler ve arka plandaki görüntüler
çekilen ana konudan daha abartılı, daha net olmamalı yani ana konuyu ikinci planda
bırakacak şekilde, aksesuar ve fon çalışması yapılmamalıdır. Önemli olan çekilen boy
fotoğraflarının arkasında, yanında kullanılacak malzemenin ana konudan daha baskın
olmamasıdır.

Fotoğrafı çekilen kişi çekim öncesi rahatlatılmalıdır, günün yorgunluğu, kişinin günü
kötü geçtiyse sinirliliği ya da iyi geçtiyse mutluluğu fotoğrafa aynen yansıyacaktır. Modelin
haberi olmadan yapılan çekimler daha olumlu sonuçlar verebilmektedir.

Fotoğraf: 1.22

Estetik ve fotoğraf iç içedir. Çok net bir fotoğraf çekebilirsiniz, eğer estetik değeri bir
kenara itmişseniz, böyle bir kaygı duymamışsanız, sadece konuyu tespit etmiş olursunuz.
Güzelliği arayışın peşinde olmak, fotoğrafın temel unsurudur.



20

Çekim öncesi modelinize yaklaşımınız çok önemlidir. Model kamera karşısında
tedirgin ve gergindir, o kişi artık “kendisi” değildir. Burada fotoğrafçıya düşen, modelini ilk
karşılama ile başlayan sıcak bir diyalogdur. Ona içtenlikle ve önemsediğinizi hissettirecek
şekilde davranmalısınız. Karşılıklı iletişim sürerken onu keşfetmeye çalışın. Nelerden
hoşlanır, neleri sever, hangi davranış biçimi onu rahatlatır? Kişiyi duygusal olarak
rahatlatırken aynı zamanda yüz hatlarını inceleyin. Yüz şekli “fotoğrafça” ideal değilse, sizin
tarafınızdan düzeltilmesi gereken yanlarını hafızanıza not almalısınız. Söz ettiğimiz hususları
ne kadar başarıyla uygularsanız çektiğiniz fotoğraflar da o kadar başarılı olacaktır.

Normal boylu bir modelde objektif bel hizasından bakmalıdır, modelimiz kısa boylu
ise daha alttan ( uzun boylu ya da biraz daha uzunmuş hissi vermek için), model uzun boylu
ise objektif daha üstten bakmalıdır. Göbekli, şişman bir modelin bedeni profilden olmamalı,
modelin bu durumu çeşitli yardımcı aksesuarlarla gizlenebilmeli veya tek taraflı yan ışık
denenmelidir.

Boy fotoğrafta titizlik gösterilmesi gereken bir husus da arka fondur. Fon daima
çekeceğiniz fotoğrafı desteklemeli, ana konu olan modelinizden daha dikkat çekici olmamalı
ve fotoğraftaki mesajdan görüntü çalmamalıdır.

Fotoğraf 1.23: fotografstudyo.com

Boy fotoğrafında eller çoğu zaman sorun olmaktadır, ellerin nereye konulacağı
bilinememektedir, stüdyo için seçilen aksesuarlar bu amaca da cevap verecek şekilde
olmalıdır.

Fotoğraf 1.24: fotografstudyo.com
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Doğallığı temin etmek için, damada gelinin duvağını düzeltmesini söyleyip
dikkatlerini oraya çektikleri anda deklanşöre basabilirsiniz, yada geline damadın kravatını,
papyonunu düzeltmesi için rica ederek tam o sırada güzel bir poz yakalıyabilirsiniz.

Zarif bir gelinliğin üzerinde cepheden çekilmiş boş eller hiç hoş görünmez, gelinin el
çiçeği ile damadın elini de cepheden görmeyecek biçimde gelinle irtibatlayarak estetik bir
görüntü verebilirsiniz.

Fotoğraf: 1.25

Fotoğraf 1.26: fotografstudyo.com

Fotoğraf çeken, fotoğrafı çekileni memnun etmek için onun yüzünde iyi bir ifade
yakalayabilmelidir. Ağzı kulaklarına varan bir gülüşle oluşturulan bir portre hiçbir zaman
gerçek bir yüz ifadesi değildir. İfadeye direkt etki eden gözler ve ağızdır. Gözler fotoğrafa
ifade vermenin yanında, bakış yönüyle de fotoğrafın havasını tamamen değiştirebilir.
Genellikle yana, fazla yukarı ve fazla aşağı bakışlar kaçamak bir ifade verdikleri için
fotoğrafın ifadesini bozar. En iyi bakış başın dönük olduğu yöne olan bakıştır. Doğrudan
doğruya objektife bakmak istenmeyen bir ifade yaratabilir.
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Fotoğraf: 1.27

Ağız hareketi ise çok önemli bir ifade olup, mutluluktan hiddete kadar her şeyi ifade
edebilir. Dolayısıyla fotoğraf çekmeden önce fotoğrafı çekilecek kişinin yüz ifadesi güzelce
gözlenmeli ve tam istenen ifade elde edildiği anda fotoğraf çekilmelidir.

Fotoğraf 1.28: fotografstudyo.com
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Özel gün fotoğrafı çekimi öncesi koşulları
hazırlamış olacaksınız.

Kullanılacak Malzemeler
 Fotoğraf makinesi
 Objektifler (tele objektif, geniş açı vb.)
 Işık ve yardımcı ekipmanlar

İşlem Basamakları

 Işık ortamını oluşturunuz.
 Gereksinim duyduğunuz aydınlatmayı sağlamaya dikkat ediniz.
 Yapay ışık kullanırken kaç ışık kaynağı kullanacağınıza ve ışıkların ne

güçte olacağına karar veriniz.
 Fotoğraf makinesi ve ekipmanları hazırlayınız.

 Çekim ortamını inceleyiniz.
 Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yapınız.
 Kompozisyonu hazırlayınız.
 Bakış açınızı belirleyiniz.
 Dikkati dağıtan arka plandan kaçınınız.
 Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurunuz.
 Dekor, arka fon ya da mekanı seçiniz.
 Yatay ya da dikey formatta çekim yapacağınıza karar veriniz.
 Çekim ortamında titiz ve düzenli olmaya dikkat ediniz.
 Bakış açınızı ayarlayınız.
 Göz seviyesinden çekim yapmaya özen gösteriniz.
 Yüksek ya da düşük açıları deneyiniz.
 Çekim için uygun ışığın varlığından emin olunuz.
 Ortamdaki ışık yeterli değilse yüksek İSO (ASA) değerli film tercih

ediniz.
 Işığın yönünü inceleyiniz.
 Flaş kullanıp kullanmayacağınıza ortamdaki ışığa göre karar veriniz.
 Çekim yapacağınız kişilere karşı güler yüzlü olunuz.

 Şartlara uygun malzeme seçiniz.
 Hangi objektifi kullanacağınıza karar veriniz.
 Filmlerin özelliklerini gözden geçiriniz.
 Hangi özellikte film kullanacağınıza karar veriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI

Öğrenme faaliyetleri kapsamında; iki tip test sorusu vardır: Doğru-yanlış ve boşluk
doldurma. Her cümleyi dikkatle okuyunuz. İfadede belirtilen fikir doğru ise cevap
kâğıdınızda ilgili maddenin önüne (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız. Ayrıca aşağıdaki
cümlelerde bazı önemli sözcüklerin arası boş bırakılmıştır. Boş yerleri doğru sözcüklerle
tamamlayınız.

1. ( ) İnsan, fotoğrafçı için çok zengin bir malzemedir.
2. ( ) İnsanların, diğer kişilerin fotoğraflarını çekmelerinin en yaygın nedeni; doğumlar,

doğum günleri, mezuniyet törenleri, düğünler ve yıl dönümleri, ödül törenleri gibi,
önemli anların saklanmasını sağlamaktır.

3. ( ) Portre ve özel gün fotoğrafçılığı temel olarak bireysel yeteneklere dayalı bir
meslek değildir.

4. ( ) Çoğu zaman doğum anı, doğum günü, nişan, düğün, sünnet, mezuniyet töreni vb.
özel günlerde fotoğraf makinesi de bu ortamın bir parçasıdır.

5. ( ) Çocuk fotoğraflarında gölgelerin sert olması gerekir.
6. ( ) Fotoğraf çekerken her zaman modeli tam ortaya yerleştirmek gerekir.
7. ( ) Özel gün fotoğrafları yaşanmış mutlu olayları, özel anları, mutlulukları

başkalarıyla paylaşabilme amacını taşır.
8. ( ) Özel gün fotoğrafçılığında önceden belirlenmiş kesin kuralları vardır.
9. ( ) Teknik, fotoğrafta görsel kaliteye ulaşmayı sağlayan bir araçtır.
10. ( ) Her insanın yüz tipi, karakteri, giysileri hatta cilt tonu aynıdır. Bu yüzden net ve

değişmez ışık konumu ve açıları, çekim pozu değerleri verilebilir.
11. ( ) Topluluktaki kişilerin birbirlerini kapatmaması için meyilli yerler, merdiven

basamakları vb. yerler seçilmeli, küçükler öne alınmalı ya da öndekiler oturtulmalıdır.
12. ( ) Samimi fotoğraflar için partiler ve kutlamalar hayat boyu tespit edilecek anlamlı

fotoğraflardır, çünkü eğlence ve neşe özel hareketler yaratır.
13. ( ) Çekimlerde insan yüzlerinin kameraya çok yakın olmasına dikkat edin.
14. ( ) Alçak görüş açısını tercih ederseniz herkesi, tüm grubu görüntüleyebilirsiniz.
15. ( ) Çocuğun tepkileri kısa süreli olduğu için görüntüyü o an tespit etmeniz gerekir.

Bunu yapabilmek için fotoğraf makinenizi ve flaşı her an kullanabileceğiniz bir yere
koyun.

16. ( ) Doğum anının fotoğrafını çekerken doğumun işleyişi, sterilizasyon kurallarını,
ameliyathane ortamını, hasta psikolojisini iyi bilmeniz gerekir.

17. ( ) Bebek fotoğrafları çekerken flaş kullanılmalıdır.
18. ( ) Çocuğunuzun doğum günü fotoğrafını çekerken makro yani yakın plan çalışmalı

ve gereksiz detaylardan uzak durmalısınız.
19. ( ) Çekim tekniklerinde harekette netsizlik ortadan kaldırılmasının bir önemi yoktur.
20. ( ) Nişan ve düğün fotoğraflarında mutlulukları doruk noktada yakalamanızın

çektiğiniz fotoğraflara etkisi yoktur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak
cümleyi tamamlayınız.

21. Her zaman görülenden, alışılagelenden, olağandan farklı bir maksada ya da kimseye
ilişkin önemli günlere .............. …………. denir.

22. Büyüyen çocuklarımızın doğum günleri, sünnetleri, mezuniyet törenleri, nişan, düğün
törenleri ……… ………….. içine girer ve bu günlerin gelecekte hatırlanabilmesi için
…………………….. önemlidir. Bir ………….. niteliğini taşır.

23. Nişan, düğün, doğum, doğum günü, yıl dönümü, davet, ödül töreni, mezuniyet töreni
gibi bizim için manevi değeri olan anları kalıcı hale getirmek için çektirilen fotoğraflar
………….. …….. ……………… olarak adlandırılır.

24. Günün insanını, doğasını, sanatsal yaklaşım ve biçimini, beğenilerini, zevklerini
yansıtıp bizlere aktaran bir …………… niteliği taşır.

25. Düğün ve nikah salonlarındaki parlak duvarlar, alçak tavanlar, camlar flaş ışığını
yansıtır bunun için ……… ………….. dikkat etmeli, insanlara tahta paneller gibi ışığı
yansıtmayacak yüzeylerde poz verdirmelidir.

26. …………… …………… çekerken, konunun (kalabalığın) fotoğrafı tam olarak
doldurmasına dikkat edilmelidir. Ön ve arkadakilerin net çıkabilmesi için ………….
…………… kullanılmalıdır.

27. Fotoğraf çekerken pencereden gelen …………. …………… direkt olarak makinenize
gelmemesine dikkat edin. Aksi takdirde fotoğrafınız ………….. halinde çıkacaktır.

28. ….Doğum…. fotoğrafı çekerken, fotoğrafçı olarak ameliyathanelerde ışık düzeyinin
değişmesi, lokal aydınlatmaların olması sebebiyle …………………… çok dikkat
etmelisiniz.

29. Bebekler durmadan hareket eden konulardır fotoğraflarını çekmek için ………….
………….. açısını tercih etmelisiniz. Çünkü yetişkin insan boyundan baktığınız
takdirde ……………. meydana gelir.

30. Sadece özel gün fotoğrafı çekmek istiyor olabilirsiniz, ancak bazı ………….
……………… ve ……………… kurallarını bilirseniz daha güzel fotoğraflar elde
edebilirsiniz. Net bir fotoğraf için …………………… hızınızı kontrol edin.

Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız, doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Kardeşiniz veya arkadaşınızın doğum günü fotoğrafı çekimi öncesi hazırlık yaparak,
bu çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET
ve HAYIR kutucuklarına (X) koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1- Çekim ortamını incelediniz mi?
2- Koşullara uygun malzeme seçtiniz mi?
3- Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
4- Işık ve aydınlatma tekniklerini uyguladınız mı?
5- Işık şartlarına göre hangi özellikte film kullanacağınıza karar
verdiniz mi?
6- Konuya uygun objektif seçtiniz mi?
7- Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
8- Kompozisyonu hazırladınız mı?
8- Bakış açınızı belirlediniz mi?
9- Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurdunuz mu?
10- Dekor, arka fon ya da mekanı seçtiniz mi?
11- Dikkati dağıtan arka plandan kaçındınız mı?
12- Yatay ya da dikey formatta çekim yapacağınıza karar verdiniz
mi?
13- Özel gün fotoğrafı çeken stüdyoları incelediniz mi?
14- Özel gün fotoğraf örneklerini incelediniz mi?
15- Konuyla ilgili internet sitelerini araştırarak incelediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız

Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Özel gün fotoğraf stüdyolarını, yapısı ve özelliklerini, stüdyoların Türkiye’de ve
dünyadaki durumunu, fotoğrafçılık tarz ve stillerini kavrayarak Özel Gün Fotoğrafı çekimi
için gerekli hazırlıkları eksiksiz yapabileceksiniz.

 Özel gün fotoğraf stüdyolarının yapısı ve özelliklerini, dünyada ve ülkemizdeki
durumunu, fotoğrafçılık tarz ve stillerini internet, kaynak kitaplar ve dergilerden
araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Çevrenizdeki fotoğraf stüdyolarıyla iletişim kurarak stüdyo fotoğrafçılığı,
stüdyonun genel yapısı ve çekim öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgi
edinerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÖZEL GÜN FOTOĞRAFI ÇEKİM ÖNCESİ
HAZIRLIK

2.1. Özel Gün Fotoğraf Stüdyoları

Fotoğrafçı ve modelin tüm dikkat çekici ya da rahatsız edici dış etkenlerden uzakta
bütünüyle yalnız ve uyum içinde oldukları yer, stüdyo olarak anılır. Burada çalışan kişiler
rahat olmalı, stüdyo aksamadan çalışan araç gereçlerle donatılmalı, ışık ve renklerde
doğabilecek her değişiklik nedenleriyle önceden bilinmeli ve kontrol altına alınmalı, ışıklar,
kamera ve modeli yönlendiren fotoğrafçı engelsiz çalışmalı, modelin tüm dış etkenlerden
uzak kendi öz varlığıyla yalnız kalması sağlanmalıdır. Stüdyo ışıkları kesinlikle aynı değerde
olmalı normal zamanlarda degrade aydınlatma kullanılmamalıdır. Fotoğrafçı dışında tüm
personel dışarıda ya da gözden uzakta olmalıdır. Stüdyo bir depo olarak kullanılmaz. Yedek
ya da bozuk kameraları, kullanılmayan dekorları, model iskemlelerini stüdyo dışında bir yere
yerleştiriniz. Ancak bu depo, modelin iki pozu arasında ya da model makyaj odasındayken
gidip gelebileceğiniz, gereken malzemeleri getirebileceğiniz mesafede olmalıdır. Işık
sehpalarını, makine sehpalarını, elektrik enerji kaynağını kimsenin ayağına dolaşmayacak
şekilde yerleştiriniz. Çabanız, modelinize stüdyonuzda güzel ve rahat bir deneyim
kazandırmak ve onda stüdyonuza yeniden gelme isteği uyandırma yolunda olmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.1. Stüdyoların Yapısı ve Özellikleri

Eğer bir fotoğraf stüdyosu, nişan, gelin, aile vb. konulara yönelik çalışacaksa en az 6-7
metre derinlikte, 3-4 metre genişlikte, 3 metre yükseklikte olmalıdır. Düğün, nişan, sünnet,
portre, vesikalık, aile vb. çekimler daha küçük bir mekânda yapılmak zorunda ise, işin
kalitesinden bazı kayıplar vermek göze alınmalıdır. Stüdyonun duvarları renk saptırıcı
yansımalara sebep olmayacak, mat renklere boyanmalıdır (açık gri, kemik rengi gibi).

Fotoğraf: 2.1

Işık kaynakları olarak, günümüzde en yaygın hale gelen paraflaş düşünüldüğünde en
az 4 kafaya ihtiyacımız vardır. Ana ışık kaynakları, dolgu ışığı, saç ışığı ve fon ışığı (Aynı
kural tungsten ve benzeri ışık sistemleri için de geçerlidir). Stüdyonun olanakları ölçüsünde
2 ışık kafası daha edinmeniz, yerine göre işinizi kolaylaştırır ve daha düzeyli işler üretmenizi
sağlar.

Fotoğraf stüdyoları yıllardır gelin ve damatların, nişanlıların, sünnet çocuklarının,
mezuniyet kostümü giymiş öğrencilerin uğrak yeri olmaktadır. Stüdyo fotoğrafçıları
zamanının yarısını huzursuz bir müşterinin yüzündeki en iyi ifadeyi yakalamakla ya da bir
türlü bir arada tutulamayan düğün gruplarını yerleştirmekle, diğer yarısını karanlık odaya
kapanarak filmleri yıkayarak ve basarak geçirir.

Türkiye geneline yayılmış profesyonel stüdyolar bulunmaktadır. Bunların çoğu
bulundukları illerdeki fotoğraf odalarına bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu mekanların
rahat ve konforlu olmasına özen gösterilmelidir. Son teknolojilerin kullanıldığı geniş, ferah
mağazalarda kaliteli malzemelere basılmış özel fotoğraflar müşteri hizmetine sunulmaktadır.

Fotoğraf 2.2: fotografstudyo.com
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Stüdyolar randevu sistemine göre çalışmaktadır. Her poz için birçok kare çekim
yapılarak, dijital fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılıp (photoshop, photoinpact vb.
programlarda) gerekli rötuşlar, arka fon, efekt vb. eklenerek müşterinin beğenisine sunulur.

Stüdyo sahibi ve müşterinin isteği doğrultusunda seçilen fotoğraflar istenilen boyutta
basılıp, CD, çerçevelenmiş fotoğraf, albüm veya fotoğraf boyutlarına göre hazırlanmış
zarflarda ya da mausepad, bardak üzerine baskı, takvim, yap-boz, tişört baskısı vb. olarak
hazırlanarak müşteriye teslim edilir. Düğün, nişan, sünnet, okul yıllığı, mezuniyet töreni vb.
özel olaylar için stüdyoya girilmesi gerekmektedir. Stüdyo çekimleri basit bir işlemmiş gibi
görünse de ciddi bir ön hazırlık gerektirir. Aksi takdirde beklenmeyen olaylarla
karşılaşılabilir.

Fotoğraf: 2.3

2.1.2. Stüdyoda Aranacak Nitelikler

 Vitrin fotoğrafları ve albümler kendilerine mi ait?
 Randevuyla çalışılıyor mu?
 Jeneratör var mı?
 Klima, havalandırma var mı?
 Tuvaleti, soyunma kabini ve hazırlanma odası var mı?
 Makyaj seti, ayna, makyöz var mı?
 Teslim edilirken ne tür bir sunum yapılıyor? (albüm, CD, zarf vb.)
 Çekim maliyeti nedir?
 Fotoğraflar hangi tür fotoğraf kâğıdına basılıyor (mat, yarı mat, parlak vb.),

boyutları nelerdir?

2.2. Stüdyoların Türkiye’deki ve Dünyadaki Durumu

Özel gün fotoğrafçılığı ticari olarak stüdyo portreciliğinin yanı sıra bebek, çocuk,
doğum fotoğrafçılığı ve düğün fotoğrafçılığını da kapsar.

Özel gün fotoğrafçılığı bölgeler arasında çok büyük farklılıklar göstermektedir. Gerek
yurt içi farklılıklar gerekse uluslararası farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu farklılıklar kültürel
anlayışa paralel düşmektedir. Taşrada askere giden bir genç ilk fırsatta asker elbisesi içinde
fotoğraf çektirip ailesine gönderirken şehirde büyüyen genç için çok önem taşımaz. Şehirde
yaşayan insanlar için ise mezuniyet töreni daha fazla ilgi çeker ve kepli fotoğraf çektirmeye
özen gösterirler.
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Avrupa’da yaşayan insanlar da özel gün fotoğrafını çok önemsenmekte örneğin
İngiltere’de bir düğün töreninde fotoğraf çekimi en önemli unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Organizasyonun her noktasında fotoğrafçı hazır bulunur, gelinin hazırlık
aşamasından başlanarak, damadın giysisine kadar her anın fotoğrafının çekilmesini isterler.
Bazen fotoğrafçılar bu konunun senaryosunu bile yazarlar.

Fotoğraf: 2.4

Bütün hazırlıklar, gelinle damadın kiliseye ya da nikâhın yapılacağı mekâna gidişleri,
papaz karşısındaki yemin anı, yüzük töreni, öpücük sahnesi, nikâh sonrası gelinin
merdivenlerde çiçeği fırlatması, nedimelerin çiçeği kapmak için havaya sıçramaları, arkasına
teneke kutu bağlanmış gelin arabası ile balayına çıkışları vb. her an fotoğraflanır. Nikâhtan
önce ve sonra çiftlere ait özel fotoğraf çekimi yapılır. Nikâh salonu çevresinde, parkta,
bahçede, deniz kıyısında, bölgeyi yansıtan, o şehre ait izler taşıyan tarihi mekânlarda
olabildiğince doğal ortamlarda çevre ile bütünleşmiş olarak çekim yapılır. Gelin ve damadın
arkadaşları ve akrabalarıyla çekilen grup fotoğraflarını da unutmamak gerekir. Bu yöntem
günümüzde ülkemizde de özellikle büyük şehirlerimizde yaygın olarak uygulanmaya
başlanmıştır.

Fotoğraf 2.5: Mediha AŞKIN

Günümüzde doğum fotoğrafçılığı da yaygın hale gelmiş anne ve baba adayının evdeki
hazırlıkları, hastaneye gidiş, ameliyathanedeki doğum anı, ilk ağlayış, temizlenmesi,
annesinin kucağına verilmesi, annesinin göğsünü ilk emişi, hastane odasında, kuvözde vb.
ortamlarda, doktor ve hemşirelerle, aile büyükleriyle fotoğrafları çekilmektedir. Bu alanda
çalışan birçok bayan fotoğrafçımız bulunmaktadır.
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Bütün bu süreçte önemsenen unsur doğal olmasıdır. Bu özel ve doğal çekimler özel
günlerin ileride güzel bir anı olarak anımsanmasını sağlar.

Özel atölye girişimleri yakın bir geçmişte özverili fotoğrafçılar tarafından
başlatılmıştır. Ekonomik koşullar, sektörün uzun yıllar malzeme sıkıntısı çekmesine neden
olmuş, dünya ile bütünleşmesini güçleştirmiştir. Ülkemizde 1980’lerden sonra çok büyük
değişiklikler olmuş hem anlayış, hem de gereksinim olarak değişimler gerçekleşmiştir.

Portre ve özel gün fotoğrafı temelde iki değişken üzerine kurulmuştur: Portresi
çekilecek kişi (gelin-damat, nişanlı çift, sünnet çocuğu, anne adayı vb. model) ve ışık. Model
fiziksel ve karakteristik özellikleri ile fotoğrafçıyı sınırlandırır. Işık şartları ise portre
fotoğraflarının değişik yaklaşımlarla ele alınarak iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlar
spontane portreler ve stüdyo portreleridir.

Fotoğraf: 2.6

Spontane portreler genellikle ortam ışığında çekilir. Doğal ışık, yapay ışık (sokak ya
da oda lambaları, mum ışığı gibi) veya bunların karışımı olsun, çekim yerinde bulunan
ışıktır. Spontane çekim yapan bir fotoğrafçı, kendini modelin aydınlanma koşullarına göre
ayarlamak zorundadır. Çünkü ortam ışığı kontrol edilemez. Ayrıca, sınırlı bir zaman dilimi
içinde sınırlı bir donanımla çalışması gerekir. Doğum gününde salonda bulunan pasta
mumlarının ışığı, düğün salonundaki tungsten veya floresan ışığı gibi.

Fotoğraf. 2.7

Stüdyo portreleri ise tümüyle kontrol edilebilen koşullar altında çekilir. Hem modelin
hareketleri hem de doğal ya da yapay ışığın oluşturacağı ton değerleri ile istenilen her
biçimde oynamak olasıdır. Bu alanda çalışacak olan fotoğrafçı, değişik ışık tiplerinin model
üzerinde yarattığı etkileri gözleyerek ışığı kontrol etmesini bilmelidir.
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Etkili bir porte insanın kişiliğini ve karakter özelliğini vurgulamalı ve sanatsal açıdan
hoş görünen bir ürün olmalıdır.

Fotoğraf: 2.8

2.2.1. Fotoğrafçılık Tarz ve Stilleri

Genel olarak bakıldığında ülkemizde ve dünyada düğün vb. özel gün fotoğrafçılığında
3 temel tarz görülür:

a. Geleneksel tarz
b. Fotojurnalist tarz
c. Esnek fotojurnalist tarz

a. Geleneksel Tarz

Bu tarzda çalışan fotoğrafçılar daha geleneklere bağlı, poz verdirerek ve detaylara
olabildiğince dikkat ederek, daha şekilsel çalışırlar. Bu tip fotoğrafçılar; poz verdirilmiş ve
zarafeti ön plana çıkartan albümler hazırlayıp, orta format makinelerle çalışarak, neredeyse
tüm donanım ve ışıkları çekim yerine taşıyarak, düğün mekânında aktüel bir stüdyo kurarak
çalışırlar. Genellikle, müşterinin vereceği çekim listesine göre; seremoni öncesi gelinin,
damadın, nedimelerin düğüne hazır haldeki halleriyle; çiftlerin ve ailelerin, birlikte ve tek tek
ama biçimsel ve mükemmel poz verdirilmiş fotoğraflarını, eğer listede varsa yüzüklerden
gelinin yaka çiçeğine kadar bir sürü detayı tek tek fotoğraflamak isterler. Bu durum her bir
fotoğraf karesi için ekstra taşınma ve çekim zamanı gerektirir. Seremoniden sonra; tüm aileyi
bir araya toplayarak, poz verdirilerek, grup fotoğrafları çekilir ve bu fotoğraflar düğün
sırasında basılarak hızla servis yapılır. Bu arada ilk dans, çiçek fırlatma, pasta kesimi gibi
aksiyonlar geleneksel bakış açısıyla görüntülenir. 75-150 adet prova fotoğrafından sonra ve
müşterinin hazırladığı poz çekim listesine kuralcı bir şekilde bağlı ve diğer çoğu gelinin
albümünde görülebilecek, hikaye anlatan fotoğraflardan ziyade, seçkin, konumlanmış ve
bilinen 15-20 fotoğraftık tipik düğün albümleri hazırlar. Fotoğraflar genelde düğün gününde
stüdyoda çekilir. Seremoni öncesi aile portreleri, davetli grupları, gibi standartlaşmış bir gün
planı içerisinde bütün düğün günü fotoğrafçıya endeksli olarak planlanır. Bu tarz daha çok
İngiliz düğün fotoğrafçılarının tarzı olarak bilinir. Ülkemizde de yaygın olarak
uygulanmaktadır.
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b. Fotojurnalist Tarz

Bu tarz genel bir fotoğrafçılık bakışını ve tamamen geleneksel tarzın tam tersini; anları
ve olayları fotoğraflama temeline dayalıdır. Tamamen ansal ve bilgi verici, olduğu gibi
esasına sıkı sıkıya bağlıdır. Fotojurnalist tarzda çalışan bir fotoğrafçı genellikle gelinin ve
damadın giydirilmesi sırasındaki heyecanları başından sonuna kadar fotoğraflamakla işe
başlar. Bu tarz fotoğrafçılar siyah-beyaza sıkı sıkıya bağlıdırlar, fakat renkleri
fotoğraflarında çok iyi kullanan ve bundan hoşlanan, asla bir listeyi sıkı sıkıya takip etmeyen
fotoğrafçılardır. Şaşırtıcı derecede cesur ve rahat; olabildiğince belgesel çalışırlar. Neredeyse
her önemli anı gösteren bu belgesel tat ve tarz hikâye albümlerden oluşmasını sağlar.
Fotojurnalist tarzı benimsemiş bir fotoğrafçı çok hızlı çalışır. Ansal farklılıkları, hem bir foto
muhabiri hem de amatör fotoğrafçının gözüyle görebilirler. Çalışma zamanına bağlı olarak,
çok sayıda fotoğraf üretmeleri beklenir. Müşterinin tarzına uygun olarak çok hızlı ve çabuk
çalışırlar, tutarlı kalite ve tarza sahiptirler. Müşterilerinin isteğine bağlı olarak sürecin
tamamında ve müşteriye yakın temasta çalışabilirler.

c. Esnek Fotojurnalist Tarz

Belki de düğün fotoğrafçılığının en zor ve zahmetli olanı budur. Düğün dergilerindeki
fotoğrafların tarzına sahip olan, moda fotoğrafı tadında çalışan fotoğrafçılar bu gruptadır. Bu
tarz fotoğrafçılar geleneksel fotoğrafçılar kadar kuralcı değillerdir, fakat fotojurnalistler
kadar da özgür davranmazlar. İkisinin arasında bir tarzda istediğimiz biçimsel fotoğrafları ve
aile grup fotoğraflarını samimi bir yaklaşımla en iyi anları ve bölümleri çağdaş magazin
fotoğrafları tadında ustaca birleştirerek hem geleneksel hem de sıra dışı fotoğraflar çekmek
üzere çalışırlar.

Detaylar, ifade ve aksiyonla ilgilenirken, bireylerin rahat poz vermelerine olanak
tanırlar. Gerektiğinde modele hissettirmeden onların poz vermelerine yardımcı olurlar.
Sadece gerektiğinde çekimi yönlendirirler. Genel olarak elde taşınan 35 mm kameralar, tele
zoom ve geniş açı objektiflerle ve minik eşyalarla çok hızlı çalışabilirler. Bu yüzden de doğal
ışık ve dış mekanları tercih ederler. Ayrıca, konuklarla istenebilecek son dakika
fotoğraflarını da çekerler. Birçok çift düğün sürecinin tamamında çalışılması ve katlanılması
nispeten daha kolay olan her iki tarzı da birleştirebilen bu tip bir fotoğrafçı ile çalışmak
isterler. Bu tarz fotoğrafçılar mutlaka müşterilerinden bir çekim planı yapmalarını ister.

Tarz olarak bunlardan birini tercih etmek mutlaka müşterinizin istekleri doğrultusunda
olmalı ancak kendi stilinize de yön vermelidir.

2.3. Çekim Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

Stüdyo çalışmasında kaygı iki taraflıdır. Biri fotoğrafçı, diğeri model açısından.
Fotoğrafçı da en az model kadar kaygılı olabilir. Aralarında bir uyum olduğu sürece,
fotoğrafçının da modelin de kendilerini denetlemeye çalışmasının bir sakıncası yoktur.
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Stüdyo fotoğrafçısı her zaman modelinin rahatını düşünmelidir. Stüdyo yazın serin,
kışın ılık olmalıdır. Kullanılan ışıkların modelin gözünün içine parlamamasına dikkat
edilmelidir. Modele belirli bir konumda uzun süre poz verdirmekten kaçınılmalıdır. Aksi
takdirde model katılaşıp gerginleşebilir, kaygı duyabilir. Bu yüzden çekimden önce kısa bir
an gevşeyip rahatlaması gerekir.

Bir kural olarak modele hiçbir zaman dokunulmamalıdır. Model tanımadığınız biri ise,
dokunulmaya karşı ters tepki verebilir. Bu durum aradaki uyumu bozar. Model ile saygılı ve
ölçülü iletişim kurmak gerekir.

Model üzerinde “Hiçbir biçimde söyleneni yapmıyor” izlenimi yaratılmamalıdır.
Tersine onu cesaretlendirmek gerekir. Örneğin, “çok iyi bir model” olduğunu ve “çok iyi
işbirliği içine girdiğini” söylemek, modelin özgüvenini kazanmasını sağlayacaktır. İçten bir
cesaretlendirme özgüveni artırır, gergin ve sinirli tepkileri önler. Modelin daha doğal poz
vermesini sağlar.

Özel gün fotoğrafçılığı; bir üst başlık ve ticari alan olarak stüdyo portreciliğinin yanı
sıra, bebek, çocuk, doğum, sünnet, nişan, düğün, mezuniyet törenleri fotoğrafçılığını da
kapsar. Portrecilik ve özel gün fotoğrafçılığı, gelişmiş ve özellikle “güzel sanatların”
yaşamın içerisinde yerini çok rahat bulduğu ülkelerde, kendi başına bir sektör haline
gelmiştir. Bu konuda eğitim veren resmi ve özel eğitim kurumlarının (kolejler, üniversiteler
ve özel atölyeler) oluşması, sadece bu alanda çalışan fotoğrafçıların yetişebilmelerini
sağlamıştır. Unutulmaması gereken şey günümüzde müşterilerin de bu konuyla ilgili daha
yaratıcı ve seçici davranıyor olmasıdır.

Fotoğraf 2.9: fotografstudyo.com

Portre ve özel gün fotoğrafçılığı temel olarak bireysel yeteneklere dayalı bir meslektir.
Seçici bir sezgiye, hızlı karar verme ve gerçekleştirme yetisine, estetik bakış açısı ve durum
değerlendirme gibi birtakım yeteneklere, güzel sanatların temel öğeleri olan kompozisyon,
ışık ve anatomi bilgisine, insan ilişkilerinde başarılı olma becerisine sahip olmayı gerektirir.
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 Özel Gün, Stüdyo Fotoğrafı Çekimi İçin Gerekli Uyarılar

 Model sıkılmamalı, rahat ve doğal durması sağlanmalıdır.
 Model fondan 1,5-2 m önde durmalıdır (Fonda derinlik gereklidir).
 Fonda perde bulundurulmalıdır. Perde gri ya da siyah olabilir.
 Makine üçayak (tripot) üzerine, modelin gözleri doğrultusunda yere

paralel olarak yerleştirilmelidir.
 Net modelin gözüne yapılmalıdır.
 En az iki lamba kullanılmalıdır ve bir iki metre arasında değişik

uzaklıklara yerleştirilmelidir (500 vatlık olanlar uygun olur).
 Lambalardan biri ana lamba olmalı, modelin tam karşısında olmalıdır.
 Yumuşatıcı diğer lamba, modele 45 derecelik bir açıda yerleştirilmeli,

üzerine yumuşatıcı örtü koymalıdır.
 Mümkünse modelin yan tarafından yukardan, tepe ışığı için bir lamba

daha kullanılmalıdır.
 Zorunlu olmadıkça 1/10’dan düşük enstantane kullanılmamalıdır.

500 vatlık iki lamba kullanıldığı zaman poz ayarına 8 diyafram, 1/10 saniye olarak
saptamak yerinde olur. Düğün, nişan, kep fotoğrafı gibi portre çekiminde başlangıçta tek
lamba kullanmak ve yukarıdan 45 derece eğimle gelen ışıkla çalışmak yön bakımından
güneş ışığına benzediği için daha yararlıdır.

Fotoğrafçılıkta duruş çok önemli bir rol oynar. Sonucu bozmadan bir konuya birçok
açıdan yaklaşabiliriz.

2.4. Özel Gün Fotoğraflarının Çekim Yerleri

Çekim yapılan mekânlar, açık mekân (açık hava eğlence yerleri, parklar, meydanlar,
sahil kenarları, turistik mekânlar, miting alanları vb.) ve kapalı mekân (ev, salon, düğün
salonları, nikâh salonları, stüdyo vb.) olmak üzere ikiye ayrılır.

Fotoğraf 2.10: fotografstudyo.com
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Geleneksel olarak kepli mezuniyet fotoğrafları, nişan, düğün, sünnet vb. portre
çekimleri yalnızca stüdyoda yapılmıştır. Güneş ışığına eşdeğer büyük lamba far, yüksek
voltaj enerji kaynakları dekor ve benzeri araç gereçler kullanma zorunluluğu fotoğraf için
özellikle hazırlanmış bir yer gereğini doğurmuştur. Modern filmler, kameralar ve ışık
kaynakları bu zorunluluğu ortadan kaldırmıştır ancak gerektiğinde hazırlanmış bir stüdyo
halen önemini korumaktadır.

Fotoğraf: 2.11

Günümüzde stüdyoda çekilen portreler (nişan, düğün, sünnet, kep törenleri vb. özel
günler) hem kalite yönünden ağır basmakta hem de sayı olarak portre fotoğrafı alanında
çoğunluğu oluşturmaktadır. Her ne kadar son zamanlarda dış alanlarda ve modelin yerleşim
yerinde (ev, otel odası, nikâh salonu, doğum anının belgelendiği hastane vb.) yapılan
çalışmalarda da fotoğrafçıların profesyonel deneyimlerini ve yeteneklerini geliştirmek için
stüdyo çalışması yapmaları gerekmektedir. Stüdyo yaratıcı portre fotoğrafçılığının doğum
yeri olarak nitelenebilir. Stüdyo fotoğrafçılığı ayrı bir dal, nikâh ve düğün salonlarında
çekim yapan fotoğrafçılar ayrı bir daldır. Düğün salonlarında kişiler en doğal halleri ile
çekilir. Müşterinin içeri girişi, onun ruh durumu, rahatlaması için özel gün fotoğrafçısının
insan psikolojisini iyi bilmesi gerekir. Kişinin psikolojik haline göre rahatlatılarak çekim
yapılır. Fotoğraf çektirirken kişinin kendisini iyi hissetmesi gerekir. Kişinin günü iyi
geçmemişse, yorgunsa, morali bozuksa bu durum fotoğrafa aynen yansır.

Fotoğrafçılıkla ilgili teknik bilgiler, yetenek, gözlem ve analiz özel gün
fotoğrafçılığında çok önemlidir. Fotoğrafçı kompozisyon ve ışık, aydınlatma yöntemlerinin
çok iyi bilmelidir.
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2.5. Çalışma Şartları ve Saatleri

Stüdyo fotoğrafçılığı için oldukça fazla zaman sarf edilir. Sabah 9.00-9.30 gibi stüdyo
çalışmaları başlar, akşam 9:00-10:00’ a kadar çalışmalar devam eder. Düğün ve nikah
salonlarında çalışma saatleri mümkün olduğu kadar değişik olmasına rağmen 16.00-24.00
arasında daha çoktur. Herkesin tatil yaptığı günler, fotoğrafçının iş günüdür. Bayram arifesi,
cumartesi-pazar, gece-gündüz, resmi tatiller vb. düğün ve doğum gibi özel günlerin
çekimleri yapılır. Zaman mefhumu diye bir şey yoktur, fotoğrafçı her an her koşula uymalı
ve işini, insanları sevmelidir. Fotoğrafçı, ışıkları ayarlar, fotoğrafı çekilecek grupları
düzenler ve denetler. Bir terslik olursa fotoğrafı yeniden çekemeyeceğini bilmek
fotoğrafçının gerginliğini artırır. Doğum anı, doğum günleri, sünnet, mezuniyet törenleri,
nişan, düğün albümleri ve fotoğrafları olaydan çok sonra, anılar yok olmaya başladıktan
hatta çiftler boşandıktan sonra bile değerlidir.

Yerel fotoğrafçılar, tek kişilik bir orkestra gibi çalışır. Günün doğuşundan batışına
kadar bir sürü farklı nitelikte iş yaparlar. Randevular, fotoğraf çekimi, banyosu, basımı,
halkla ilişkiler, muhasebe ve para toplamak uğraşıları arasında fotoğrafçı yemek yemek ya
da aile hayatı, sosyal hayatı için neredeyse zaman bulamaz.

Özel gün stüdyo fotoğrafçılığı; deklanşöre basmakla başlayan, kart baskısı tamamlanıp
müşteriye teslim edene dek süren, fotoğrafçılığın bütün aşamalarını içine alan birkaç
fotoğrafçılık dalından biridir. Başarının anahtarı bütün bu işlerle uğraşabilme yeteneğidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Özel Gün Fotoğrafı çekim öncesi hazırlıkları
yapabileceksiniz.

Kullanılacak Malzemeler
 Fotoğraf makinesi
 Objektifler (tele objektif, geniş açı vb.)
 Işık ve yardımcı ekipmanlar

İşlem Basamakları
 Fotoğraf makinesi ve ekipmanlarınızı hazırlayınız.

 Fotoğraf makinenizi alınız.
 Tripotunuzu (üçayak) alınız.
 Yardımcı ekipmanınızı hazırlayınız.
 Objektiflerinizi alınız.
 Flaşınızı alınız.

 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Şartlara uygun malzeme seçiniz.
 Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar veriniz.
 Filmlerin özelliklerini gözden geçiriniz.
 Hangi özellikte film kullanacağınıza karar veriniz.

 Işığın yönünü inceleyiniz.
 Çekim için uygun ışık koşullarının olduğundan emin olunuz.
 Işık koşullarına göre flaş kullanıp kullanmayacağınıza karar veriniz.
 Işık ortamı yeterli değilse yüksek İSO (ASA) değerli film tercih ediniz.

 Çekim ortamını inceleyiniz.
 Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yapınız.
 Çekim ortamında TİTİZ ve DÜZENLİ olmaya dikkat ediniz.
 Kompozisyonu hazırlayınız.
 Bakış açınızı belirleyiniz.
 Dikkati dağıtan arka plandan kaçınınız.
 Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurunuz.
 Dekor, arka fon ya da mekânı seçiniz.
 Yatay ya da dikey formatta çekim yapacağınıza karar veriniz.
 Bakış açınızı ayarlayınız.
 Çekim yapacağınız kişilere karşı güler yüzlü olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ



39

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI

Öğrenme faaliyetleri kapsamında iki tip test sorusu vardır: Doğru-yanlış ve boşluk
doldurma. Her cümleyi dikkatle okuyunuz. İfadede belirtilen fikir doğru ise cevap
kâğıdınızda ilgili maddenin önüne (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız. Ayrıca aşağıdaki
cümlelerde bazı önemli sözcüklerin arası boş bırakılmıştır. Boş yerleri doğru sözcüklerle
tamamlayınız.

1. ( ) Stüdyoda çalışan kişiler rahat olmalı, stüdyo aksamadan çalışan araç gereçlerle
donatılmalıdır.

2. ( ) Düğün, nişan, sünnet, portre, vesikalık, aile vb. çekimler küçük bir mekânda
yapılmak zorunda ise, işin kalitesinden bazı kayıplar vermek göze alınmalıdır.

3. ( ) Özel gün fotoğrafı çeken stüdyoların randevu sistemine göre çalışılmasına gerek
yoktur.

4. ( ) Özel gün fotoğrafçılığı ticari olarak stüdyo portreciliğinin yanı sıra bebek, çocuk,
doğum fotoğrafçılığı ve düğün fotoğrafçılığını da kapsar.

5. ( ) Özel gün fotoğrafçılığı bölgeler arasında çok büyük farklılıklar göstermez.

6. ( ) Spontane portreler genellikle ortam ışığında çekilirler.

7. ( ) Spontane çekim yapan bir fotoğrafçı, kendini modelin aydınlanma koşullarına
göre ayarlamak zorunda değildir. Çünkü ortam ışığı kontrol edilebilir.

8. ( ) Stüdyo portreleri ise tümüyle kontrol edilebilen koşullar altında çekilirler.

9. ( ) Modele belirli bir konumda uzun süre poz verdirilmelidir. Böylece model rahatlar.

10. ( ) Fotojurnalist tarz çalışan fotoğrafçılar, renkleri fotoğraflarında çok iyi
kullanamayan ve bir listeyi sıkı sıkıya takip eden fotoğrafçılardır.

11. ( ) Esnek fotojurnalist tarz fotoğrafçılar mutlaka müşterilerinden bir çekim planı
yapmalarını isterler.

12. ( ) Müşterinin içeri girişi, onun ruh durumu, rahatlaması için stüdyo fotoğrafçısının
insan psikolojisini iyi bilmesine gerek yoktur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak cümleyi
tamamlayınız.

13. Stüdyolar, ……..…. ihtiyacın giderildiği yerlerdir.
14. Çekim yapılan mekanlar, …………….. (açık hava eğlence yerleri, düğün salonları,

parklar, meydanlar, sahil kenarları, turistik mekanlar, miting alanları vb.) ve ……….
…… (ev, salon, stüdyo vb.) olmak üzere ikiye ayrılır.

15. Fotoğrafçı ve modelin tüm dikkat çekici yada rahatsız edici dış etkenlerden uzakta
bütünüyle yalnız ve uyum içinde oldukları yer ………..….. olarak anılır.

16. Eğer bir fotoğraf stüdyosu, nişan, gelin, aile vb. konulara yönelik çalışacaksa en az 6-7
metre ……….….., 3-4 metre …….……, 3 metre …………. olmalıdır.

17. Siyah-beyaz döneminden sonra renkli fotoğraf döneminde olduğumuza göre,
stüdyonun duvarları renk saptırıcı ……………… sebep olmayacak, tarafsız
………….…… boyanmalıdır (açık gri, kemik rengi gibi).

18. Düğün, nişan, kep fotoğrafı gibi portre çekiminde başlangıçta …………… kullanma
ve yukarıdan 45 derece eğimle gelen ……….…. çalışmak yön bakımından güneş
ışığına benzediği için daha yararlıdır.

19. Doğal ışık, yapay ışık (sokak yada oda lambaları, mum ışığı gibi) veya bunların
karışımı olsun, çekim yerinde bulunan ışık ..............….. ışık olarak adlandırılır.

20. Stüdyo portreleri, tümüyle kontrol edilebilen koşullar altında çekilir. Hem modelin
……………. hem de doğal ya da yapay ………...… oluşturacağı ton değerleri ile
istenilen her biçimde oynamak olasıdır.

21. Stüdyo fotoğrafçısı her zaman modelinin rahatını düşünmelidir. Stüdyo yazın
…………, kışın ……..…. olmalıdır.

22. Esnek fotojurnalist tarz çalışan fotoğrafçılar genel olarak elde taşınan …….……
kameralar, ……………. ve ……….… objektiflerle çok hızlı çalışabilir. Bu yüzden de
doğal ışık ve dış mekanları tercih ederler.

23. Fotoğrafçı ………..…. ve ……….…, ……….… yöntemlerinin çok iyi bilmelidir.
24. Herkesin tatil yaptığı günler, fotoğrafçının … …. günüdür. Bayram arifesi, cumartesi-

pazar, gece-gündüz, resmi tatiller vb. düğün ve doğum gibi ………..….. çekimleri
yapılır.

25. …… ……., …………. fotoğrafçılığı; deklanşöre basmakla başlayan, kart baskısı
tamamlanıp müşteriye teslim edene dek süren, fotoğrafçılığın bütün aşamalarını içine
alan birkaç fotoğrafçılık dalından biridir.

Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız., doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Sınıfınızda stüdyo ortamı yaratarak şartlara uygun kep (mezuniyet) fotoğrafı çekimi
öncesi hazırlık yapınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre
değerlendiriniz.

Kullanılacak Malzemeler
 Fotoğraf makinesi
 Objektifler (tele objektif, geniş açı vb.)
 Işık ve yardımcı ekipmanlar
 Model
 Kep, cüppe

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET
ve HAYIR kutucuklarına (X) koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1- Fotoğraf makinesi ve ekipmanını hazırladınız mı?
2- Şartlara uygun malzeme seçtiniz mi?
3- Çekim yapacağınız ortamı incelediniz mi?
4- Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
5- Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
6- Işık ve aydınlatma tekniklerini uyguladınız mı?
7- Işık şartlarına göre flaş kullanıp kullanmayacağınıza karar
verdiniz mi?
8- Hangi özellikte film kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
9- Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
10- Kompozisyonu hazırladınız mı?
11- Kompozisyon kurallarına dikkat ettiniz mi?
12- Bakış açınızı belirlediniz mi?
13- Dikkati dağıtan arka plandan kaçındınız mı?
14- Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurdunuz mu?
15- Modelinizi çekim öncesi konuşarak rahatlattınız mı?
16- Yatay ya da dikey formatta çekim yapacağınıza karar verdiniz
mi?
17- Özel gün fotoğrafı çeken stüdyoları incelediniz mi?
18- Kep, mezuniyet töreni özel gün fotoğraf örneklerini incelediniz
mi?
19- Konuyla ilgili internet sitelerini araştırarak, incelediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.

Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Özel gün fotoğrafçılığı çekim teknikleri kullanılan objektifler ışık ve aydınlatma
tekniklerini kavrayarak özel günlerde tekniğe uygun fotoğraf çekebileceksiniz.

 Özel gün fotoğrafçılığında kullanılan objektif tiplerini, ışık ve aydınlatma
tekniklerini internet, kaynak kitaplar ve dergilerden araştırarak arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Aile ve akrabalarınızın özel gün fotoğraflarını toplayarak, ışık, dekor, fon, çekim
ortamı veya doğal ortamlarını sorgulayıp rapor halinde sununuz.

3. ÖZEL GÜN FOTOĞRAFI ÇEKİMİ

3.1. Özel Gün Fotoğrafı Çekim Teknikleri

Herkes kendine özgündür ve herkesin yüz yapısı değişiktir. Bazı kişiler güzel
oldukları halde fotoğrafları çekildiğinde güzelliklerini yeterince yansıtamaz ve kendilerinin
fotojenik olmadıklarını söylerler. Diğer yandan bazı kişiler çok güzel olmadıklar halde
fotoğraflarında olduklarından daha güzel sonuç verirler. Bunun sebebi insan yüzündeki alın,
burun ve çene kısmının eşit olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca hatlarının belirgin
olması da olumlu bir etkendir.

Herkesin yüz yapısının en iyi görüntü veren bir ya da birkaç açısı vardır. Bazıları her
açıdan iyi görüntü verir. Özel gün fotoğrafındaki hünerlerden biri bu görüş açısını fark edip
uygun bir ışıklandırma ile kişiliğini yansıtacak şekilde fotoğrafını çekmektir. Çekeceğiniz
fotoğrafın bazı oransızlıkları ya da olumsuzlukları olabilir. Örneğin, kulakların veya burnun
normalden iri olması, alnın veya çenenin oransız olması gibi. Bu durumda fotoğraf çekim
açılarını değiştirerek veya modelin bakış açısını yönlendirerek oransızlıkları en aza
indirebilirsiniz. Büyük kulakları olan kişinin kafasını hafif yana çevirerek kulaklarının
büyüklüğünü gizleyebilirsiniz. Fotoğraf çekilecek kişinin mümkün olduğu kadar doğal halini
görüntülemek gerekir.

Fotoğraf 3.1: fotografstudyo.com

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
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Gözler fotoğrafta en önemli faktördür, ne tarafa ne şekilde bakacağını sizin
yönlendirmeniz gerekir. Bakışlar fotoğraf makinesinin hizasından yukarı veya aşağı fazla
kaymamalıdır. Gözbebeğinde meydana gelecek ışık parlamasını reflektör ile çok iyi
ayarlamanız gerekir. Portre çekiminde genellikle temel ışık kullanılır ve göz hizasından
yaklaşık 45 derece yukarıdan gelmesi en uygundur. Yan ışık ile temel ışığın meydana
getirdiği gölgeleri ortadan kaldırırsınız.

Herkes güzeldir, mantığıyla hareket etmelisiniz. Güzellik kişiseldir, değişmez
standardı yoktur. Bazılarının güzel kabul ettiği kimse, bazılarının hiç hoşuna gitmeyebilir.
Şaşırtıcı gelebilir ama artistler bile fotoğraf makinesi karşısında tedirgin olabilirler; çünkü rol
yapmakta süreklilik vardır fakat fotoğrafta gerekli süre 1 saniyeden azdır. İşte bir özel gün
fotoğrafçısının işlerinden biri de bu tedirginliği ortadan kaldırmaktır. Bir film yönetmeni gibi
fotoğraf çektiren kişiyi yönlendirmeniz gerekir. Bunun için rahat bir ortam sağlanmalıdır
(stüdyoda müzik ve havalandırma sistemi bulunmalı). Kişiler kendilerini iyi hissederlerse iyi
görünürler, kuralını göz önünde tutarak kişinin kendini iyi hissetmesini sağlamaya çalışın.
Mümkün olduğu kadar fazla poz fotoğraf çekin.

Özel gün fotoğrafı yakın plan portre çekimlerinde dikkat edilecek diğer nokta, yüzdeki
ve boyundaki kırışıklıkları en aza indirmektir. Genç insan bile gülünce gözlerinin yanında
çizgiler oluşur. Bunu önlemek için kişinin tebessüm etmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca cilt tonu çok önemlidir. Güneş yanığı gibi cilde renk vermek istiyorsanız, 81A-
81B numaralı filtre kullanabilirsiniz. Diğer yandan yumuşak ışık kullanarak veya yumuşatıcı
filtre kullanarak çizgi görüntülerini en aza indirebilirsiniz.

Işık ve film testlerinizi çekime başlamadan önce yapın, böylece çekimlere daha iyi
hakim olursunuz. Çekime başlamadan önce fotoğraf makinenizi, objektifinizi ve ışığınızı
yeterince tanımalısınız.

Fotoğraf 3.2: Mustafa TURGUT

Portre çekimlerinde makyajın önemi tahmin ettiğinizden fazladır. Göze güzel gözüken
makyaj fotoğrafta çok abartılmış ve rahatsız edici olabilir. Bunun için çekime başlamadan
önce fotoğraf için uygun makyaj yapılıp yapılmadığını kontrol edin ve makyajı yönlendirin.
Erkekler için gerekli makyaj kamuflajı yapın. Yani dikkat edeceğiniz iki önemli nokta var:
Yüze uygun bir makyaj yapılmış mı, makyaj malzemelerinin tonlarının fotoğraftaki etkileri
uygun mu?
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Uyumsuz aksesuarlardan kaçının. Ufak ayrıntıların önemli olduğunu ve fotoğrafın
sonucunu etkilediğini unutmayın. Gözler fotoğrafta önemli yer tutar; ne tarafa yöneltildiği ve
nasıl baktığı çok önemlidir. Kişilere olumlu yaklaşın. Yaşlı kişilere 1/2 f stop fazla ışık
verebilirsiniz. Fotoğrafını çekeceğiniz kişiye uygun pozları önerin. Yapamayacağı pozları
söylemeyin. Her yaşın bir güzelliği vardır mantığıyla hareket edin. Fotoğraf çekmeden önce
neler yapmak gerektiğini saptayın. Olumlu, olumsuz yönleri saptayın.

Portre ve özel gün fotoğrafçılığının çekimlerinin en önemli kuralı, saygılı ve görgülü
kibarlıktır. Modeliniz teknik yönü önemsiz olmasa da, çekim yapma çabaları içinde, ikincil
bir rol üstlenir.

İnsan fotoğrafı çeken bir kişinin, her iki tarafın da birbirine muhtaç olduğunun
bilincinde olması gerekir. Fotoğrafçının, kendisine yüzeysel gülücüklerden ve sıkıcı
pozlardan daha fazlasını sunan bir modele ihtiyacı vardır. Model duran kişinin ise,
fotoğrafçıya güvenebilmesi gerekir. Bu karşılıklı güven özellikle, önceden planlanmış
çekimler için geçerlidir. Ayaküstü ve rastlantı olarak çekilen fotoğrafları, daha farklı
değerlendirmek gerekir.

Fotoğraf 3.3: Mustafa TURGUT

İfadenin hangi duyguyu yansıttığı, ancak, çekilenin gerçekten o duyguda olması ile
mümkündür. Yalancı duygular ise, kolayca anlaşılır. Özel gün, portre çekimleri yapmak için,
mutlaka, bir stüdyo donanımına ihtiyaç yoktur. Ancak, konumuzu aydınlatan ne kadar çok
değişken ışık kaynağına sahip olursa, o kadar iyi tasarım yapabiliriz.

3.1.1. Hazırlanma

Mümkün olduğu kadar rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam seçiniz. Nişan, düğün, kep
fotoğrafı çekimlerinde modelinizin veya sizin dikkatinizin dağıtılması, kötü fotoğraflar
olacağının bir işaretidir.

Büyük mekanlar, küçük odalardan daha iyidir. Model ve arka plan arasında derin
mesafeler olduğunda, arka planı bulanıklaştırabilirsiniz.

Çekime başlamadan önce, fotoğraf çekim aşamalarını başından sonuna kadar tümüyle
gözden geçiriniz. Gözünüzden kaçan ayrıntılara rastlamanız, kuvvetle muhtemeldir.
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3.1.2. Modele Verdirilecek Poz

Modele poz verdirmek çok önemlidir. Gövdenin ve yüzün önden görünüşü yani
gözlerin dosdoğru ileri bakışı donuk çıkar.

Çok hoş bir poz vermek için modelin başının biraz sağa ya da sola çevirmeli, gözler
dimdik ileri, karşıya bakmamalıdır. Sert ve kati bir pozdan sakınmak için resmi çekilen kişi
rahat olmalıdır. Ellerini ve kollarını sevimli ve tabii bir durumda tutmaya çalışmalıdır ya da
uygun bir şeye dayanmalı, yaslanmalıdır.

Fotoğraf 3.4: dostfotografcilik.com

Sadece baş ve omuzları içine alan bir fotoğraf için kişi nadiren tam düz olarak fotoğraf
makinesinin karsısında durdurulur, genellikle yan durdurularak poz verdirilir. Yakın mesafe
çalışmalarında sadece baş çerçeveyi doldurur. Yarım boy fotoğraflar ise vücudun dizden
yukarı olan kısımlarını içeren fotoğraflardır. Bu hallerde yine fotoğrafı çekilen kimsenin
fotoğraf makinesine yarım yan durdurulması tercih edilen şekillerdendir. Bu tip fotoğraflarda
kollar da işin içine girdiğinden kolların katı duruşundan kaçınmak gerekir, ellere bir direniş
duruşu vermek yerinde bir hareket olur. Bu da erkekler için genellikle kolların bir yere
dayatılması, kadınlarda ise dizlerde serbest olarak durduruluşudur.

Fotoğraf: 3.5

Tam boy portreler yani boy fotoğrafları ise daha ziyade nişan ve düğün gibi
durumlarda, grup fotoğraflarında kullanılan bir şekildir. Dengeli bir duruş sağlamak için çok
dikkatli olmak gerekir. Kısa bir poz süresi kullanılarak konunun muhtemel hareketi
karşısında önlem alınmış olur.
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3.1.3. İfade

Fotoğraf çeken, fotoğrafı çekileni memnun etmek için onun yüzünde iyi bir ifadeyi
yakalayabilmelidir. İfadeye direkt olarak etki eden gözler ve ağızdır. Gözler fotoğrafa ifade
vermenin yanında, bakış yönüyle de fotoğrafın havası tamamen değiştirebiliriz. Genellikle
yana, fazla yukarı ya da fazla aşağı bakışlar kaçamak bir ifade verdikleri için fotoğrafın
ifadesini bozarlar. En iyi bakış başın dönük olduğu yöne olan bakıştır. Doğrudan doğruya
objektife bakmak istenmeyen bir ifade yaratabilir.

Ağız hareketi ise çok önemli bir ifade olup, mutluluktan hiddete kadar her şeyi ifade
edebilir. Dolayısıyla fotoğraf çekmeden önce fotoğrafı çekilecek kişinin yüz ifadesi güzelce
gözlenmeli ve tam istenen ifade elde edildiği anda fotoğraf çekilmelidir.

3.1.4. Yüz ve Vücut Hatları

Fotoğrafçılıkta fotojeni adı verilen durum, hangi açıdan bakılırsa bakılsın bakışın
kişinin yüz ve vücut hatlarının hoşa gidebilecek ölçüler içinde görülebilmesidir. Fakat birçok
kişide bu ölçüler istenilen uyumun dışındadır. Bu nedenden fotoğraf çekenin bu ölçüleri en
uyumlu duruma getirecek açıyı seçebilmesi gerekir. Örneğin, fotoğrafı çekilecek kişinin
burnu çok geniş ise tam karşıdan fotoğraf çekmek hatalı olur. Bu kişiyi yandan çekmek
gerekir. Eğer burnu uzun ise bu durumda da yandan fotoğraf çekmek hatalı bir davranış olur.
Bu durumda da hatayı en aza indirecek olan görüş açısı ile yani karşıdan çekmek gerekir.

3.1.5. Fon

Fon mümkün olduğunca düz olmalıdır. Açık ve duru gökyüzü ya da üzerinde birkaç
bulut bulunan bir gökyüzü parçası, alçak bir bakış noktası işe yarar. Fotoğrafta titizlik
gösterilmesi gereken bir hususta arka fondur. Fon daima çekeceğiniz fotoğrafı desteklemeli,
ana konu olan modelinizden daha dikkat çekici olmamalı ve fotoğraftaki mesajdan görüntü
çalmamalıdır.

Fotoğraf: 3.6

Fonun modelden flu olması modelinizi ön plana çıkaracak ve boyut kazandıracaktır.
Unutulmamalıdır ki fotoğrafımızdaki ana konu model önemlidir, fon değil. Fotoğrafta fon
elbette olmalıdır, fakat asla amaç değil araç olmalıdır.
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Fotoğraf 3.7: dostfotografcilik.com

Eskiden fonda genellikle bir manzara resmi bulunur ve bunun önünde fotoğraf
çekilirdi. Bugünkü stüdyo fotoğrafçılığında artık resimli ve desenli eski fonların hiç yeri
kalmamıştır. Portre ve yarım boy fotoğraflar için genellikle düz siyah, gri, açık krem veya
beyaz bir fon kullanılır. Eğer fotoğraf evde çekiliyorsa evdeki eşyalardan fon olarak
yararlanılabilir ve bunlar istenilen düzende yerleştirilebilir. Bazı durumlarda fon ışığı olarak
kullanılan spot önüne desenli bir ekran yerleştirilerek özel fon şekilleri temin edilebilir.

3.1.6. Model

Modelinizi zorlayan veya doğal olarak algılamadığı hareketler, eğilmeler, bükülmeler
yapmaya zorlamayınız. Sonradan, fotoğraflarda bunun kötü sonuçlarını görebilirsiniz.

Bazı modeller hemen, iki kareden sonra sonuçları görmek ister. Kısa bir bakışın
haricinde, fazlasına izin vermeyiniz yoksa kasılmalar oluşabilir ve modelin niteliği zarar
görür. Modelinizin fotoğraf seçimlerinde söz hakkı olduğuna dair güvence veriniz. Hiç
kimse, iyi görünmediği fotoğraflarının başkaları tarafından görülmesini istemez.

Fotoğraf: 3.8

Portresi çekilen modeller de insandır; onlar da soğukta üşür, sıcakta terler ve uzun bir
seans sırasında acıkırlar ve susarlar.

Seans esnasında da modelinizle konuşmayı ihmal etmeyiniz. Hoş bir sohbet
kasılmaları azaltır ve fotoğraflarınıza faydalı olur.

Modelinizin kişiliği hakkında bir fikir oluşturun ve bunu, mümkün olduğu kadar,
fotoğraflarınıza yansıtmaya çalışın.
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Sohbet ilerledikçe, çekim için hangi dış etkenlerin kullanılacağı ortaya çıkar.
Çekimler, herkesin ulaşabileceği bir ortamda mı yapılsın, yoksa kapalı bir çevrede mi sadece
birkaç karenin çekildiği kısa bir seans mı düşünülüyor, yoksa fotoğrafçı ve model birkaç
saatlik çalışmayı göze alıyorlar mı?

Fotoğraf 3.9: Mediha AŞKIN

Çekimlerin gerekçesi önemlidir. Çekimler özel mi olacak, seans fotoğrafçının isteği ile
mi, yoksa modelin arzusu üzerine mi yapılıyor? Bu konuda, fotoğrafların ne tür olacağının
açıklığa kavuşturulması gerekir. Ana konu olarak, modelin görüleceği fotoğraflar mı olacak,
yoksa tasarımına, sadece dış görünüşten daha fazla unsur katılacak mı? Yani modelin kişisel
bir özelliği veya başka yönleri, fotoğrafa yansıtılacak mı?

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, önemli görüş unsurlarını tespit etmenin zamanı
gelmiştir:

 Portreler tam olarak nerede çekilecek?
 Günün hangi saatinde çekilecek?
 Model, ne tür kıyafet giyecek? (kep, cüppe, nişan veya sünnet kıyafeti, gelinlik

ve damatlık vb. )
 Saç yapımı ve makyaj gibi işlemler ve hazırlıklar yapılacak mı?
 Kullanılacak dekor aksesuarlarını, önceden hazırlamak gerekiyor mu?
 Seansın başarısızlığa uğramaması için , hangi dış etkenlerin düzenlenmesi

gerekiyor.

3.2. Kullanılan Objektifler

Orta boy fotoğraf makineleri iç ve dış çekimlerde, stüdyo fotoğrafçılığında yaygın
olarak kullanılan fotoğraf makineleridir. Bu makineler 120 roll film diye adlandırılan 4,5x6
cm. 6x6 cm, 6x9 cm boyutlarında şerit halinde film kullanırlar. Objektif ışık geçirgenliği
(lüminoziteleri) genellikle 1/2,8, 1/3,5 , 1/4,5’tir.

Portre çekiminde objektif seçimi önemlidir. En uygun objektifler 80- 110 mm
arasındadır. 24x36 film köşegeninin 2 katı portre çekimi için en ideal objektiftir. Buna en
yakın objektif 85 mm’dir. Böylece yüzdeki deformasyon en aza indirgenir. Geniş açılı
objektifler yüzdeki deformasyonu artırır.
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Manzara, geniş panoramalar, etkileyici bir gökyüzü, kalabalık sahneler ya da sıkışık iç
mekanlarda çalışılırken geniş açılı objektifler iyi sonuç verir. Fakat, fotoğrafı çirkinleştirecek
bir biçim bozulması (distorsiyon) istemiyorsanız geniş açılı objektifi yakın çekim portre
fotoğrafında kullanmayınız. Makine modelin yüzüne yaklaştırıldıkça ya da gereğinden fazla
zoom yapıldığında yüzün objektife yakın kısımları deformasyona uğrar ve uzamaya başlar.

Fotoğraf. 3.10

Geniş açılı objektif ile portre çekmek isterseniz görüntüyü en az göğüs ya da bel
hizasından görüntülemelisiniz ancak bu şekilde yüzdeki deformasyonu en aza indirgersiniz.

Stüdyolar için günümüzde yaygın olarak kullanılan değişen objektifli ve değişen
magazinli 120 rol film tipi kullanan ve 6x7 cm çekim sağlayan kameralar teknik ve pratik
açıdan uygun sonuç vermektedir. Böyle bir kamera kullanılacaksa önce 90 mm’lik normal
objektife sonra 150, 180 veya 250 mm objektiflere ihtiyaç vardır. 90 mm objektifi boy ve
grup fotoğraflarında, diğerlerini de büst ve çocuk fotoğraflarında kullanmak üzere bir set
oluşturunuz.

90 mm’lik objektif ile bütün işlerinizi görmek yanlıştır, çünkü bir büst çekimi için
kareyi doldurmanız ve dolayısıyla modele çok yaklaşmanız gerekecek, bu da hem yüzde
oransızlık doğuracak hem de istediğiniz ışığı vermenizi engelleyecektir.

Örneğin; normal objektifle çok yaklaşarak çektiğiniz bir yakın plan fotoğrafta modelin
burnu daha iri, yüzünün diğer taraflarında da oransızlıklar görülebilecektir. Uzaktan çekerek
bu durumun düzeltilmesi düşünülse de baskı yaparken fazla büyütmekten doğan olumsuzluk
giderilemez.

Fotoğraf: 3.11
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Standart 2 inç (5 cm) objektifler grup halinde bütün ve yarım fotoğraflar için
uygundur. Tam bir yüz resminde burun aşırı büyük, kulaklar küçük ve baş da arkaya doğru
gider görünecektir. Eğer oturan kişi çenesini kaldırır veya alnını eğecek olursa yüzün bu
parçaları da orantısız olarak büyük görünecektir.

Baş ve omuz fotoğrafları için uzun odak boyutlu bir objektif kullanılmalıdır. 3; 3/8 inç
(8,5 cm) ya da 5; 3/8 inç (13,5 cm) daha uygundur. Bu objektifler tam boy fotoğraflarda çok
doğal bir perspektif meydana getirir. Fakat dar görüş açısı, makine ile model arasında çok
büyük bir mesafe ister.

Günümüzde stüdyo fotoğrafçıları dijitale geçiş yaptıklarından film kullanmamaktadır.
Dijital fotoğraf makinenizde kullandığınız kartların yüksek belleğe sahip olmasına dikkat
ediniz.

 Makine Kullanımı

Dijital fotoğraf makinenize hakim olduğunuzu gösterin.

Makinenizin çok güzel ekranı olsa bile bakacı kullanınız. Böylece modelinizle göz
teması kuruyormuş izlenimi oluşur.

Normal odak uzaklığı ile çekim yapınız. Geçerli sebeplerinizin olduğu
görüşündeyseniz, modelin etrafında boşluk bırakabilirsiniz.

Makinenizin, otomatik netleştirme kilidini kullanınız. Böylece gözlere göre
netleştirme yaptıktan sonra konuyu, istediğiniz çerçeveye alabilirsiniz.

Kısa odak uzaklıkları, yani geniş açılı objektifler kullanmayınız. Bu tür objektiflerde
yüz hatları kayar ve model, deforme (şekil değiştirmiş) olarak görünür.

Gözler haricinde hiçbir şeyin, gerçekten keskin olması gerekmiyor. Böylece oluşan
arka plan bulanıklığı fotoğrafta bir kazanca dönüşür. Diyaframı, makinenizin izin verdiği
kadar açınız.

Fotoğraf: 3.12
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Dijital fotoğraf makinelerinin siyah-beyaz işlevini kullanırsanız, dikkatin konuya
yönelmesine engel olabilen renkleri kaldırarak, dijital fotoğrafçılık çağında da klasik siyah-
beyaz fotoğrafların güzelliğini vurgulamış olursunuz. Makinenizin bu işlevlerini
kullanmaktan çekinmeyiniz. Aynı işlevi, bilgisayarda fotoğraf işleme (photoshop,
photoinpact vb.) programlarını kullanarak da yapabileceğinizi göz ardı etmeyiniz.

Fotoğraf: 3.13

Siyah-beyaz fotoğraflar genelde, derin gölgeler ile parlak alanların zıtlığı
vurgulandığında, yani aradaki gri nüansların azaldığında etkili olur. Ancak dijital fotoğraf
makinelerinin pozlama düzenlemeleri, dengeli bir renk değer düzeni yaratmaya çalışır.
Makinenizin ışık duyarlılığı ayarını yüksek İSO değerlerine alırsanız, zıtlık oranları
yükselecektir.

Fotoğraf 3.14: Mediha AŞKIN

Günün hangi zamanında çekim yapacağınıza karar verdiğinizde, fotoğraflarınıza
hakim olacak ışık hakkında da karar vermiş olursunuz. İç mekan çekimlerinde bile, dışarıdan
gelen ışığı kullanarak fotoğrafların gözle gördüğümüz kadar gerçek olmalarını sağlamanız
gerekir.

Deklanşöre, fazla basmaktan çekinmeyiniz bozuk bir fotoğrafı, makinenizin
hafızasından silmek kolaydır; buna rağmen fotoğrafçıya bir türlü kendilerini beğendiremeyen
modeller kasılır.



52

Seyircilere tahammül etmeyiniz. Üçüncü kişiler tarafından dikkati dağılan bir model
çekime odaklanamaz.

Dekorasyon aksesuarları kullanılacaksa mutlaka, önceden hazırlanmalıdır.
Fotoğrafçının tecrübesi çok fazla değilse, seansın teknik yönünde aksaklıklar olmaması,
gereksiz kesintilere yol açmaz.

Dış etkenler konusunu fotoğrafçının, önceden düşünmesi gerekir. Örneğin: düğün
çekimi için iki saatlik yoldan gelmiş bir gelinden ya da damattan, çok fazla başarı beklemek
doğru olmaz. Bu anlamda dijital fotoğraf makinesi, sadece bir araçtır. İnsanın, yalnız
fotoğraf konusu olarak değil, özel gün ve portre fotoğrafçılığının her sahasında önde olması
gerektiğini unutmayınız.

3.3. Işık

Işığın yeterli miktarda olmasına çalışınız. Dijital makinenizin elektronik ayarları, bu
konuda yetersiz kalır. 500 w gücünde bir lamba işinize yarayabilir ancak, dijital fotoğraf
makinesi kullanıyorsanız lambaya uygun beyaz ayarı yapmayı unutmayınız.

Sert ışık ile tasarlama tecrübeniz yoksa, mümkün olduğu kadar yumuşak ışıkta çekim
yapınız. Yumuşak ışık okşayıcıdır. Sert ışık ise, estetik bir çehreyi bile keser.

Sert ışıktan kaçamıyorsanız, derin gölgeler oluşan bölümleri bir yansıtıcı (reflektör) ile
yumuşatabilirsiniz. Bu işlemde açık renk bir karton veya köpük (strafor) ile mevcut olan ışık,
az aydınlatılan bölgelere yansıtılır.

Makinenizin yapısı sebebiyle, sadece doğrudan flaş patlama imkanı varsa, flaş
kullanmayınız. Mümkünse tavana doğru veya flaşın önüne tutulan beyaz bir aydınger gibi
ışık geçirgenliği olan bir nesne yerleştirerek flaş patlatınız.

Gün ışığı, insanın gözünü alır. Bu yüzden kısılmış gözler ve yüzde sert gölgeler
oluşur. Gölgelere karşı aydınlatıcı bir flaş veya yansıtıcı kullanabilirsiniz. Kısılan gözlerin
ise, doğrudan güneşe bakmamaktan başka çaresi yoktur.

Işık kaynakları olarak, günümüzde en yaygın hale gelen paraflaş düşünüldüğünde en
az 4 kafaya ihtiyacımız vardır: Ana ışık kaynakları, dolgu ışığı, saç ışığı ve fon ışığı (Aynı
kural tungsten ve benzeri ışık sistemleri için de geçerlidir.). Stüdyonun olanakları ölçüsünde
2 ışık kafası daha edinmeniz, yerine göre işinizi kolaylaştırır ve daha düzeyli işler üretmenizi
sağlar.

Özellikle dış mekân çekimlerinde, flaşın etkisini deneyiniz. Ana konunun flaş vasıtası
ile aydınlatılması ve aynı anda, arka planın karanlık kalması gibi etkinlikler hoş olabilir.
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3.3.1. Işık Kaynakları

Işığın yönü pozlandırılan konuda, gölgelerinin pozisyonunu ve uzunluğunu etkiler.
Işığın yönü, beş değişik durum ve karakteristik etki ortaya çıkarır.

 Cephe Işığı: Işık kaynağının, kameranın arkasında olduğu durum cephe ışığı
olarak adlandırılır. Cephe ışığının konuyu aydınlattığı durumlarda, kontrast diğer
ışık yönlerine göre daha düşüktür. Bu durum, renkli fotoğraf için bir avantaj
olarak değerlendirilebilir. Doğru renkleri almak için tavsiye edilen cephe
ışığının, hacim ve derinlik etkisini azalttığını unutmamak gerekir. Çünkü cephe
ışığı, konun kontrastlığını azaltırken girinti ve çıkıntılarda oluşabilecek
gölgelemeleri ışıkla doldurur.

Doku detayları ve hacim duygusu zayıflar. Cephe ışığında gölgeler tamamen veya
kısmen objenin arkasında olduklarından makine tarafından görülmezler. Bu durumda düz ve
basık etkiye neden olur. Normal flaşlarla çekilen fotoğraflarda makine ve flaşın açılarından
dolayı objenin gölgesinin fotoğrafta oluşmasını engellemek mümkün değildir. Bu
durumlarda açık renkli duvar ya da tavana düşürülen flaş ışığı objenin arkasında oluşacak
gölgeyi yok edebilir.

 Yanal Işık: Işık kaynağı konunun yan tarafındadır. Bu tür aydınlatmada
konunun ışık alan kısmı aydınlatılacak diğer tarafta gölgeler oluşacaktır. Yandan
aydınlatmada dokular açığa çıkar ve hacim duygusu belirginleşir. Üç boyutluluk
izleniminin ve renk veriminin iyi olduğu bir ışık yönü olan yanal ışık en sık ve
en kolay elde edilen bir ışık yönüdür. Konuya 45 derecelik bir açıyla (tepe ve
cepheden) gelen yanal ışıkla çekilen fotoğraflardan iyi sonuç elde edilebilir. En
iyi yanal ışık, güneşin sabah erken ve öğleden sonraki durumudur.

Fotoğraf 3.15: Mustafa TURGUT
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 Tepe Işığı: Adından da anlaşıldığı gibi ışığın konuyu tepeden aydınlattığı
şekildir. Yaz aylarında güneşin tam tepede (öğle saatleri) olduğu zaman bu ışık
yönüne, iyi bir örnek teşkil eder. Tepe ışığı, fotoğrafta derinlik etkisini yok ettiği
ve düşey yüzeyleri yeterince aydınlatamadığı için, bu ışık yönünde doğru renk
verimi de elde edilemez. Bu nedenle de en az kullanılması gerek ışık yönüdür.

 Ters Işık: Işığın konunun arkasından kameraya geldiği durumdur. Diğer ışık
yönlerine göre kontrasın en fazla olduğu durumdur. Bu ışık yönünün kullanıldığı
durumlarda konunun detayları fazla seçilemez. Siluet fotoğraf çekimi için en
uygun ışık yönü ters ışıktır. Bilinçli kullanıldığı zaman inandırıcı bir mekan ve
derinlik hissi veren ters ışık kullanımı, olağanüstü güzellikler ve ifadeler dünyası
yaratır.

Fotoğraf: 3.16

 Alt Işık: Konuya alttan yöneltilen ışık kaynaklarının ortaya çıkardığı bir
aydınlatma türüdür. Doğada böyle bir ışık yönüyle kolay kolay karşılanılamaz.
Alttan aydınlatmanın en sık kullanıldığı yer tiyatro sahnelerinin taban ışıklarıdır.
Bu tür ışık yönünde aydınlatma tabandan olduğundan gölgelerde alttan üste
doğru bir yol izlemekte ve bu durum doğada bulunmadığından insan gözüne
normal olarak gelmemektedir.

Bu ışık türlerinden bazen biri tek başına kullanılırken, çoğu zaman birkaç tanesi
birlikte kullanılarak iyi bir fotoğraf elde edilmeye çalışılır. Doğal ışık kaynağında fotoğraf
çekilirken ışığın farklı yönlerden konumuzu aydınlatmasına imkan tanınmayabilir. Bu
durumlarda dolgu flaşı ya da bir veya birkaç yansıtıcı (reflektör) kullanılmak suretiyle
konuda istediğimiz etkiyi bırakacak aydınlatma şeklini sağlayabiliriz.

Aynı obje farklı fotoğrafçılar tarafından, değişik aydınlatma yöntemleri kullanılarak
çekildiğinden birbirinden tamamen farklı fotoğraflar elde edilebilir. Model aydınlatılmasında
iki yöntem kullanılır.

 Anahtar Işık: Her fotoğrafta diğer ışık kaynaklarına göre daha baskın
olan, konuda derinlik duygusu yaratmayı sağlayan ve gölge-parlaklık
dengesini oluşturan anahtar bir ışık bulunur. Yönü ve şiddeti konunun
özelliğine göre doğru seçilmelidir. Anlatılmak isteneni anlatan bu ışık
kaynağı model ışık olarak da kullanılabilir.
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 Dolgu Işığı: Anahtar ışığın yaratmış olduğu etkiyi, parlaklık-gölge
dengesini bozmadan sert gölgeleri yumuşatmak için kullanılan ışığa dolgu
ışığı denir. Genellikle anahtar ışığa ters ya da yanal açıdan gelen bu ışık,
çeşitli reflektörler ve flaşlar yardımıyla oluşturulur. Bilinçli
kullanıldığında fotoğrafa derinlik, estetik ve heyecan katar.

3.3.2. Stüdyo Çekimlerinde Kullanılan Işık Kaynakları

Ana Işık Kaynağı: Adından da anlaşılacağı gibi baş rolü oynar.

Temel Işık Kaynağı: Genellikle göz hizasının 45 derece yukarısından gelen ışıktır.

Yan Işık (Dolgu Işık Kaynağı): Temel ışığın yaptığı gölgeleri azaltmak, yumuşatmak
için kullanılan ışıktır. Fazla kontrastlığı belli oranda kontrol için kullanılır.

Saç Işığı: Konuyu fondan ayırmak ve saçlarda belirginlik elde etmek için kullanılır.
Portrenin saçına uygulanan ışıktır. Her zaman gerekmeyebilir.

Arka Fon Işığı: Portrenin arkasındaki fon rengini belirtmek için kullanılan ışıktır.
Fotoğrafa boyut kazandırmak derinlik duygusunu vermek ve fona düşen gölgeleri silmek için
kullanılır.

Ana ışık ve dolgu ışığı cepheden, saç ışığı üstten, fon ışığı arkadan veya arka yandan
verilir. Dikkat edilecek en önemli unsur saç ışığı ve diğer ışıkların asla objektifin içine
düşmemesidir. Bunu önlemek için saç ışığı ve benzeri ışıkların petek koruyucu ile
donatılması işinizi kolaylaştırır. Diğer koruyucu elemanlar, objektif güneşliği (parasoley)
olmalıdır. Hatta objektife düşen ışık için küçük bir mat siyah levhadan (20x25 cm.)
yararlanabilirsiniz.

Fotoğraf: 3.17

Işığı ne kadar iyi tanır ve öğrenirsek, o kadar artistik değerler elde edebiliriz. Fotoğraf
iki boyutludur, fakat ışığı iyi tanımamız ve kullanmamız sayesinde gölgeler yardımıyla
fotoğrafa 3. boyut duygusu kazandırabiliriz. Örneğin; Bir portre fotoğrafı çekiyorsak cephe
ışığı yaklaşık 30 ila 45 derece yandan ve baş hizasın 40- 50 cm. üzerinden verirsek, yüzde
burun, kirpik, dudak altı ve çene bölgesi oluşacağından, fotoğrafta bir derinlik hissi duyarız.
Gölgelerde oluşan sertliği dolgu ışığı ile yumuşatmalıyız. Bunu elde etmek için, erkeklerde
dolgu ışığı 1/4, bayanlarda 1/3 oranı uygundur.
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Fotoğraf 3.18: fotografstudyo.com

Kumral insanda en uygun sonuç için ana ışık, saç ve fon ışığı aynı değerde olmalıdır,
siyah saçlı olanlarda saç ışığı 1 diyafram daha açık, beyaz saçlı olanlarda 1 diyafram daha
kapalı olmalıdır. Saç ışığı tam tepeden değil, 15-20 derece geriden verilmelidir. Böylece hem
buruna istenmeyen ışık düşmesini engeller hem de saçların biraz ters ışık almasını sağlayıp
fotoğrafta derinlik hissine yardımcı oluruz. Fon ışığı da omuz hizasından az yukarıya
(degrade) gelecek şekilde ayarlanırsa kişi ile fon arasındaki mesafe belirginleşir. Çekim
yapılırken kişi ile fon arasında 1,5-2 m mesafe uygundur. Bu tarifler olmazsa olmaz kurallar
değildir ve siz uygulama yaparak kendinize ait yöntem ve teknikler geliştirebilirsiniz.

3.4. Flaşlı Çekimler

Matematiksel olarak baktığımızda flaş ışığının miktarı, mesafenin artması ile beraber
azalır. Flaş ışığı çok hızlı yayılır ve normal ev aydınlatmaları ile karşılaştırılamayacak kadar
parlar. Doğrudan flaş kullanılan çekimlerin de sadece bir bölümü ideal olarak aydınlanır.
Flaşın (yani makinenin) çok yakınında olan konular, fazla aydınlatılır. Makinenin yakınında
olan konular, gözümüz ile gördüğümüzden daha parlak olarak; makinenin uzağında olan
konular ise, olduğundan çok daha karanlık olarak fotoğrafa yansır.

Fotoğraf: 3.19

Bu yüzden flaşlar, kısa mesafeler ve kısa alan derinliği olan konular için daha
uygundur. Yaklaşık olarak bir ila üç metre arasındaki mesafeler, flaşlı çekimlere uygundur.
Bu alanın içinde olan her şey, yeterli miktarda aydınlatılabilir.
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Dijital fotoğraf makinelerinin, çok gelişmiş ve hassas olan pozlama yönetimleri vardır.
Bu tür hataları, belirli sınırlar içinde dengeleyebilir, hatta düzeltebilir. Ancak dijital
makineler de sadece objektifin önünde olanları kayıt edebilir. Büyük düğün salonlarındaki
hava, gözümüzün gördüğü kadar berrak değildir. Düğün uzadıkça, salondaki hava
bulanıklaşır. Salonda mevcut olan bu bulanıklığa flaş patlatıldığında, havada uçuşan
parçacıklar ışığı yansıtır ve sisli bir yolda giderken, arabanızın uzun farlarını yaktığınızda
oluşan görüntünün aynısı oluşur. Arabanın içindeyken, sis bittiğinde, görüşünüz normalleşir
ancak fotoğrafınızdaki sis perdesi, kayıtlara geçer.

Fazla karanlık ya da fazla aydınlık fonlar önünde flaş kullanmamaya dikkat ediniz. Bu
tür çekimler yapmaya mecbur kalırsanız, pozlama dengesini karartmaya doğru (fazla
karanlık fon) veya aydınlatmaya doğru (fazla aydınlık fon) ayarlayınız. Arkadaki fon yanlış
pozlanır fakat esas konunuz doğru olarak fotoğraflanır. Parlak yüzeylerde flaş ışığı,
kuvvetlendirerek yansıtır. Bu olay çekimden önce görülemeyeceği için, çekim yerinizi ona
göre ayarlayınız.

İnsanlara karşı, mümkün olduğu kadar, doğrudan flaş patlatmamaya özen gösteriniz.
Cildin her noktası aydınlatılacağı için doğrudan flaş insan yüzünü yassı gösterir ve çehreye
profil kazandıran gölgeler oluşamaz.

Makinenizde kırmızı göz azaltıcı işlev yoksa (ön flaş), fotoğraflarda oluşan kırmızı
gözleri, sonradan bilgisayarda photoshop ve benzeri fotoğraf işleme programlarında
düzelterek telafi edebilirsiniz.

Açık havada flaşı, doğru bulduğunuz takdirde, çekinmeden kullanabilirsiniz. Böylece
fazla karanlık bölgeler oluşmaz ve renkler daha kuvvetli olur.

Fotoğraf: 3.20

İç mekânda bir insan topluluğu (düğün, nikâh salonu, doğum günü, mezuniyet töreni
vb.) çekmek isterseniz flaşı, topluluğa doğru hafifçe eğik olarak, tavana yöneltiniz. Böylece,
gün ışığına yaklaşan bir ışık türü elde etmiş olursunuz. Mekanik olarak gövde üstünde açılan
flaşları, gerçekten flaş kullanacağınız zaman açınız çünkü bu tür flaşlar sürekli pil harcar.

Dijital fotoğraf makinenizde bulunan flaşın veya kullanacağınız harici flaşın rehber
sayısını öğreniniz. Bu değer, flaşınızın aydınlatma menzili hakkında bilgi verir.



58

Makinenizin flaş işlevleri arasında “yavaş eşzaman” işlevi bulunduğunu kontrol
ediniz. Bu işlev, flaş kapasitesinin kısmi olarak kullanılmasını sağlar. Böylece mevcut olan
ışık ile flaş ışığı karşılaşarak, hoş bir ışıklandırma oluşturur.

Flaş etki mesafesi içinde kalın. Dijital fotoğraf makinelerinin tipik flaş mesafesi 1.8 -3
metre arasındadır. Flaş mesafesinin dışında kalan nesneler ya çok karanlık ya da çok aydınlık
çıkar. Makinenizin kullanım kılavuzunu inceleyin ve fotoğrafını çekeceğiniz konunun flaş
mesafesinde olduğundan emin olun.

Fotoğraf: 3.21

Işık, fotoğrafını çektiğiniz insanın görüntüsünü büyük oranda değiştirir. Yalnızca ışığı
değiştirerek, coşkulu bir insanı, canı sıkkın bir insana dönüştürebilirsiniz Yapay ışıklar; masa
ve tavan lambaları, insan fotoğrafı için genellikle uygun ışık yaratmaz. Bunları kullanmaktan
kaçının. Flaş ya da pencere ışığını tercih edin. Kullanmak zorundaysanız da makinenizi
oynatmamaya daha fazla dikkat edin ya da tripot (üçayak) kullanın.

Kendinden flaşlı bir makine, kapalı mekânda insan fotoğrafı çekmek çok iyi sonuç
verir; ancak, portreye uygun değildir. Portre çekimi için, pencere ışığı kullanın. İnsanların
kapalı mekânda fotoğraflarını çekerken, çektiğiniz insanı, makinenizin flaş etki mesafesi
içinde tutun (Makinenizin kullanım kılavuzuna bakın). Bir grubun fotoğrafını çekerken,
gruptaki herkesin flaştan aynı uzaklıkta olmasına dikkat edin.

Kırmızı gözü engellemek için, odanın tüm ışıklarını yakın. Kırmızı göz, flaş, gözün
arka kısmına vurup makinenin lensine geri yansıdığında oluşur. Ekstra parlaklık, çektiğiniz
kişinin gözbebeklerinin küçülmesine ve daha az ışık almasına yardımcı olur.

Ayna, pencere ya da gözlük gibi, flaşı yansıtabilecek parlak nesnelere dikkat edin.
İstenmeyen flaş yansımalarından kaçınmak için, parlak yüzeylere belirli bir açıyla bakacak
şekilde pozisyon alın. Gözlüklü insanları çekerken, başlarını hafifçe yana çevirmelerini ya da
arkaya yatırmalarını isteyin.

Işığın yönü söz konusu olduğunda, 360 derecelik olasılıklarla karşılaşırız. Işık, sizin
istediğiniz gibi değilse, pozisyonunuzu, objenin pozisyonunu veya mümkünse, ışığın yönünü
değiştirmek çözüm olabilir.
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Günümüzde birçok stüdyo portre ve grup çekimleri için ışıklandırmalarda elektronik
flaş kullanmaktadır. Flaş saniyenin 1/1000’i kadar bir sürede çakar. Müşterinin durmadan
kıpırdadığı ya da yüz ifadesini değiştirdiği durumlarda bile fotoğrafın netliği sağlanır.
Elektronik flaş motor kontrollü 35 mm makinelere de bağlanarak ardı ardına dizi fotoğraf
çekmede de kullanılır.

3.4.1. Flaşı Makineden Uzak Tutarak Fotoğraf Çekme Tekniği

Bu teknikle çekilen fotoğraflarda oluşan gölgeler fotoğrafa doğallık kazandırır. Flaş
ışığın konunun bir yüzüne diğer yanından daha fazla vurduğundan diğer yüzünde yaratılan
gölgenin büyüklüğü de konuya derinlik kazandırır.

Flaşı bir elinizle konuya döndürerek makinenizden uzakta tutarken diğer elinizle de
makinenizi konuya yönelterek fotoğraf çekin. Eğer başka bir kişi flaşı sizin için uzakta
istediğiniz konumda tutarsa makineyi hiç sarsmadan daha rahat fotoğraf çekebilirsiniz.

3.4.2. Flaş Işığını Yansıtma Yoluyla Fotoğraf Çekme Tekniği

Bu teknikte tavana yansıtılan ışıklar yumuşak bir çekim ortamı sağlayarak sanki
dışarıda, güneş ışığında gibi fotoğraf çekilebilir.

Flaşınızı tavana doğru çevirin, yansıyan ve etrafa yayılan ışık göz alıcı olmayan,
yumuşak gölgeler yapan bir ışıktır. Bu ışıkta fotoğraf çekerken daha geniş mercek açıklığına
ihtiyaç vardır, bunu da direkt flaşla kullandığınız mercek açıklığının 2 veya 3 durak (stop)
arttırmakla yapabilirsiniz.

3.5. Aydınlatma ve Aydınlatma Yöntemleri

İnsanlar arasında çok yaygın olan ve tümüyle de yanlış bir bilgiyi içeren şey fotoğraf
çekimi sırasında güçlü ve pahalı ışık kaynaklarına ihtiyaç olduğudur. Çok basit ve ucuz ışık
kaynaklarıyla birçok profesyonelin elde ettiği hatta çoğu zaman onlardan daha güzel
sonuçların elde edilebilmesi mümkündür.

Fotoğraf: 3.22
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Genellikle özel gün ve portre fotoğrafları için kullanılan aydınlatma kaynakları direkt
güneş ışığı, yaygın gün ışığı, flaş ampulleri ve fotografik aydınlatmalardır. Özellikle amatör
fotoğrafçılıkta fotofludlar daha çok kullanılır. Spot ışıkları ise daha toplu ışık verir ve genel
olarak arkadan aydınlatma, efekt aydınlatması için kullanılır. Yapay ışıkla çalışmaya karar
vermiş bir fotoğrafçının daha başlangıçta hangi türden, sayısal olarak kaç tane ve ne güçte
ışık kaynaklarıyla çalışacağına karar vermesi gerekecektir. Daha başlangıçta yapılacak bir
hata gereğinden fazla ışığın kullanılmasına ve ek olarak kullanılacak olan her bir ışık
kaynağının gölgeler oluşturmasına ve bu gölge efektlerinin çatışmasına sebep olacaktır.
Güzel bir aydınlatma bir anahtar ışık, bir dolgu ışığı, bir fon ve bir tepe ışığıyla sağlanabilir.

Portre ve özel gün fotoğrafçılığında temel olarak iki türde aydınlatma yöntemi
bulunmaktadır. Bunlar; “klasik aydınlatma” biçimi ve “dramatik aydınlatma” biçimidir.
Dramatik aydınlatma daha çok tiyatro, sinema fotoğraflarında, afiş ve reklam fotoğraflarında
bol bol efekt ışığı kullanılarak yapılan aydınlatma şeklidir. Efekt aydınlatmasında çok
gölgeli kısımlarla efekt ışığının verdiği aydınlık kısımlar arasındaki farkların oluşturduğu
dramatik ifadenin sağlanması esas tutulur. Klasik aydınlatma ise, özellikle klasik resim
kültürü olanların tercih ettiği bir aydınlatma yöntemidir. Bu aydınlatma şeklinde bir ana ışık
kaynağı kullanılır, efekt ışıklarından sakınılır, fazla kuvvetli ve aydınlık bölgeler bulunmaz.
Dramatik aydınlatma şekli artık fotoğraf stüdyolarına girerek sevilen bir aydınlatma şekli
olmaya başladığından tercih edilen bir aydınlatma şekli olmuştur.

3.5.1. Fotoğrafı Çekilecek Kişinin Aydınlatılması

Başlangıçta belirli bir aydınlatma olarak, tek bir ana ışık kullanılır ve bunun
oluşturduğu gölgeli bölgeler ile yan tesirleri incelenerek, istenilen şekilde bir aydınlatma
yapılmak üzere yardımcı ışık kaynağı ileri, geri hareket ettirilerek gölgeler istenilen miktarda
eritilir. Ana ışık kaynağı ne kadar yukarıda olursa, burun ve gözlerin altında meydana
gelecek gölgelerde o kadar büyük olur. Aynı şekilde ana ışık kaynağı ne kadar yan olursa
yüzün diğer tarafının gölgede kalma oranı da o kadar artar. Konu için uygun olacak
aydınlatmanın temini amacıyla ana ışık kaynağının bir yerden diğer yere taşınması ile
gölgeler de yer değiştireceğinden, yardımcı ışık kaynağının da yerini değiştirerek bu
gölgeleri eritmek yerinde olur.

Fotoğraf: 3.23
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Fotoğrafı çekilecek her kişinin karakterine uygun bir aydınlatmanın sağlanabilmesi
için, ışık kaynaklarının her seferinde yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu da fotoğrafı çeken
fotoğrafçı için son derece geniş bir anlatım olanağının sağlanmış olması demektir. Fotoğrafta
bir portre aydınlatılmasının bir kez yapılıp bırakılması mümkün değildir. Doğru
aydınlatmanın elde edilebilmesi için gerekli duyuyu sadece tecrübe sağlayabilir. Bu
tecrübeyi kazandıktan sonra fotoğrafçı şema veya örneklere gerek olmaksızın kendi
tecrübeleriyle fotoğrafı çekilen her bir kişi için ışıkları ne şekilde yerleştirmesinin daha
doğru olacağını belirler.

Fotoğraf 3.24: Mediha AŞKIN

Genellikle iyi bir aydınlatma şekli ana ışığın ön-yukarıdan konuya yöneltilmesidir.
Fakat bunun da sonsuz değişik şekilleri vardır. Özel bir etki istenmediği sürece ana ışık
kaynağı fotoğrafı çekilecek kişiye tam karşıdan fotoğraf makinesi pozisyonundan verilmez,
zira bu şekilde düz, gölgesiz bir aydınlatma yapılmış olur. Genel olarak ana ışık kaynağı
pozisyonu konuya göre 45 derece yan ve 45 derece yukarıdır. Bu durumda konunun
karakterini belirtmesi için gölge kısımların kalması gerekiyorsa bu kısımlar gölge olarak
bırakılır. Yine konunun karakterinin belirtilmesi bakımından gölge kısımların da
aydınlatılması isteniyorsa bu takdirde yardımcı ışıklarla bu gölgeler eritilir. Bunun amacı
aydınlatma kontrastının konunun karakterine göre aydınlatılmasıdır. Örneğin, bir erkek için
normal olan 1/3’ lük bir kontrast bir kadın için çok serttir. Kadında bu oranın düşük olması
gerekir. Çocuk fotoğraflarında ise gölgelerin daha da yumuşak olması gerekir.

 Tek Işık Kaynağıyla Yapılan Aydınlatma

Portre fotoğrafının çekildiği bir fotoğraf çalışmasında bir ya da daha fazla ışık kaynağı
kullanılacak diye bir kural yoktur. Tek bir ışık kaynağı ile de çok güzel fotoğrafların elde
edilmesi mümkündür. Bunun yanında bir odanın içinde yeterli derecede gün ışığının olduğu
durumlarda yapay ışık kaynağı kullanılmaksızın da çok güzel portre fotoğraflarının
çekilebilmesi mümkündür.

Bazı durumlarda pencereden içeriye giren ışık, konunun arkasından ya da hafif
yanından gelecek şekilde düzenlenebilir. Bu düzenlemen sonunda da cazip bir arkadan
aydınlatma efekti yaratılabilecektir. Eğer yapay ışığın kullanılamadığı bir ortamda
pencereden gelen ışığın yönü ya da şiddeti denetlenemiyorsa böyle bir durumda bir yansıtıcı
yüzey kullanma yoluna gidilebilir. Bu yansıtıcı yüzey bir ayna ya da parlak herhangi bir
yüzey olabilir. Işığın geliş yönüne göre belli bir oranda yan tutularak kaynaktan çıkan
ışıkların konu üzerine dolgu ışığı etkisi yapacak şekilde yöneltilmesi sağlanabilir.
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 İki Işıkla Aydınlatma

Aydınlatma amacıyla iki ışığın birlikte kullanıldığı koşullarda bu ışıklardan birisi
anahtar ışık bir diğeri ise dolgu ışığı görevini yüklenecektir. Eğer fotoğraf kapalı bir odada
ya da bir stüdyoda çekiliyorsa ve pencereden gelen ışık gölgeleri yeterli derecede
aydınlatarak gölgelerin yumuşamasını sağlayabiliyorsa bu durumda dolgu ışığı görevini
yüklenecektir. Böyle bir durumda dolgu ışık kaynağı konunun arkasına konumlandırılarak
bir tepe ışığı gibi ya da bir efekt ışığı gibi kullanabilmemiz mümkündür veya bir üçüncü
yöntem olarak konunun fon ışığı da bu yöntemle oluşturulabilir.

 Üç Işıkla Aydınlatma

Fotoğraf çekebilmek için yeterli gün ışığının bulunmadığı ya da sağlanamadığı
durumlarda birinci ışık anahtar ışık, ikinci ışık kaynağı dolgu ışığı, üçüncü ışık kaynağı da
hem fonu hem de konuyu arkadan aydınlatmak için arka ışık olarak kullanılabilir. Yeterli
derecede gün ışığının bulunması halinde gün ışığı dolgu ışığının görevini, birinci ışık anahtar
ışık görevini, ikinci ışık fon ışığı görevini, üçüncü ışık ise efekt ışığı görevini üstlenecektir.

 Dört Işıkla Aydınlatma

Konunun aydınlatmasında dört ışık kaynağının kullanılması halinde bunlardan ilki
anahtar ışık, ikincisi dolgu ışığı, üçüncü ışık kaynağı fon ışığı ve dördüncü ışık kaynağı
konuyu arkadan aydınlatmak üzere ya fon ışığı ya da tepe ışığı olarak kullanılabilir. Anahtar
ışığın gölgede bıraktığı kısımları aydınlatacak ya da yine aynı ışığın yarattığı gölgeleri
ortadan kaldıracak gün ışığının bulunabildiği durumlarda ikinci ışık konuyu arkadan
aydınlatarak efekt ışığı ya da tepe ışığı biçiminde kullanılabilir. Bu ışık özellikle saçların
aydınlatılmasında, sarışınlığın belirtilmesinde önemli rol oynar, bu durumda üçüncü ışık
yardımcı ışık olarak, dördüncü ışık da yine yardımcı yani dolgu ışık kaynağı olarak
aydınlatma yapılmasında özel bir rol oynayacaktır.

Fotoğrafı çekilecek olan kişinin her bir duruş şekli ve yüz ifadesi ayrı bir aydınlatma
düzeninin oluşturulmasını gerektirir. Bir portre fotoğrafı çekmek için düzenlenmiş
aydınlatma ortamı, modelin yalnız yüzünü çevirmesiyle profil aydınlatılmasında
kullanılmaz.

3.5.2. Profil Aydınlatması

Cephe ışığı fon ile konu arasında verilerek, konunun kenar çizgilerinin ortaya
çıkartılmasında kullanılır. Konunun makineye bakan kısımları koyu gölgelidir. Profil
aydınlanması bilhassa portrecilikte ve düğün, nişan fotoğraflarında kişinin yüzünün yan
hatlarını ortaya çıkarmakta kullanılır. Bunun için konu, arka yan ve yukarı yandan 45
derecelik bir açı ile arka ışıkla aydınlatılır. Bu yöntemle konunun bir yanı ince şerit halinde
aydınlanır ve bu aydınlanma diğer tarafa doğru yavaş yavaş kaybolur.
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Fotoğraf 3.25: Mediha AŞKIN

Fotoğrafta bir derinlik hissi verilmek isteniyorsa, konunun aydınlatılmış kısmının
arkasına gelen fon kısmı karanlık bırakılır, konunun karanlık kısmının arkasındaki fon ise
aydınlatılarak aydınlık yapılır. Böylece derinlik hissi verilmiş olur. Fonla konu birbirine
kaynaştırılmak istenirse konunun, aydınlık kısmının fonu aydınlık, karanlık kısmının ise
fonu karanlıkta bırakılır.

3.5.3. Gün Işığı Aydınlatması

İyi portre fotoğraflarının büyük bir çoğunluğu yalnızca gün ışığı altında çekilmiş ve
yapay ışık kaynaklarından yararlanılmamış fotoğraflardır. Genellikle düşük açıyla ve hafifçe
dağınık gelen gün ışığı altında yapılmış olan çalışmalar hoş sonuç verir. Yazın öğle vaktinin
tepeden gelen güneş ışığı kullanılmayacak kadar sert gölgeler oluşturan bir ışık kaynağıdır.

Fotoğraf: 3.26
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Gün ortası, yani öğle üzeri portre çekmek için uygun değildir. Çünkü güneş tam
tepede bulunmaktadır, gözlerin altında derin ve koyu gölgeler meydana getirir; ışık-gölge
kontrastları öyle şiddetlidir ki yüz çizgilenir ve kişi olduğundan da yaşlı görünür. Akşam
güneşinden gelen ışıklar daha yumuşaktır, yüz ifadelerinin biçimli ve normal çıkmasına
yardımcı olur. Güneşin son ışıkları, bilhassa batmadan biraz önce, sıcak ve tatlı bir ışıklanma
meydana getirir. Eğer tam güneş altında çalışılıyorsa çok dikkatli olunmalıdır. Makine hiçbir
zaman güneşe karşı tutulmamalıdır (konu siluet halinde çıkar). Güneş yana alınmalıdır. Bu
fazla gölgelerden fotoğrafı korur ve tabi bir ifade meydana getirir. Eğer yüze gelen ışık çok
sertse bir reflektör, beyaz bir mukavva, kağıt yada köpükle giderilebilir. Portre de derinliği
en iyi yandan aydınlatma verir. Çok yüksekten fışkıran ışık kaynağı göz altındaki cepçikleri
belirginleştirir. Çok alta yerleştirilen ışık kaynağıyla ise, kimi kez abartma derecesinde
dramatik etkiler elde edilir.

Fotoğraf: 3.27

Gün ışığı altında portre fotoğrafı çekiminde yardımcı ışık olarak flaş kaynakları da
kullanılabilir. Ancak flaşın aydınlatma gücüne uygun olarak fotoğrafçının pozisyonunu ve
uzaklığını iyi ayarlaması gerekir. Çünkü flaş aydınlatmasının baskınlığının güneş
aydınlatması üzerine çıkması durumunda elde edilecek sonuçlar hoş olmayacaktır.

Standart objektiflerle konuya pek yaklaşamayız, sonuç başarısız olur. Konunuzun tam
gözlerine ayarlayınız ve büyük bir alan derinliğinden sakınmak için büyük diyafram
kullanınız. Sert bir ışıktan sakınınız. Örneğin, dikine gelen bir güneş ışığından. Dışarıda
çekilecek portreler için orta süratte bir pankromatik film kullanmanız önerilir.

3.6. Çekim Teknikleri

3.6.1. Kapalı Alanda Çekim

Orta şiddette aydınlatılmış kapalı bir yerde pencere kenarında 1/60 ya da 1/100
saniyede, f/4 ya da f/5,6 da 400 ASA’lık bir filmle çalışılabilir.

Işığı ışıkölçerle (pozometre) yandan ve konu eğer güneşe karşıysa karşıdan gelen ışığı
önlemeye çalışarak, en yakından ölçmek gerekir.
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Fotoğraf: 3.28

Özellikle konum “fotoğrafa çağrıyla” bozulmamalı. “Kıpırdama!”, “ Düzgün dur!”,
“Doğal ol!” ,”Düğmelerini ilikle!”, “Beni burada yok say!” gibi uyarılar yapılmamalıdır.
Fotoğrafçı modeli olduğu gibi kabul etmeyi kendini zorunlu saymalı, öğüt vermemelidir.
Modelin fotoğraf makinesine bakıp bakmaması hiç önemli değildir. Çünkü, fotoğrafa bir
şeyler kazandıracak olan bakışların doğrultusu değil kişinin doğallığıdır.

Dikkati dağıtmamak için hızlı fakat soğukkanlı olmak gerekir. Yoksa tüm doğallık
yitirilebilir. Çok karanlık kapalı bir yerde çekimler için dolaylı bir aydınlanma gereklidir,
yoksa fazla karşıtlık (kontrast) çizgileri bozar. Yüksek voltajlı fotoflood tip lambanın ya da
bir elektronik flaş ışığının, örneğin; beyaz bir şemsiyeye ya da “yeniden sıçratarak” tavana
doğrultulması önerilir. Yansıtılmış ışık, konuyu sarar ve gün ışığı etkisi uyandırır.

İki ya da daha çok ışık kaynağıyla aydınlanma olanakları sınırsızdır. Hatta, tek bir ışık
kaynağı, ışık ışınlarının bir kısmını başka yöne döndüren değişik yansıtıcı (reflektör)
ekranlar kullanılarak çoğaltılabilir.

Canlandırma aydınlanması yalnızca konuyu aydınlatır. Sert gölgeleri yumuşatır,
odanın karanlık kısımlarının da değerini verir. En iyi canlandırma aydınlanması tabi ki
dolaylı bir aydınlanmadır.

Etki aydınlanması doğrudan doğruya konuya yöneltilmiştir. Canlandırma
aydınlatmasının yumuşattığı çok sert karşıtlıkları, gölgeleri belirginleştirir, çizgilerin
değerini verir. Bir sürü seçim olanağı verir.

Fotoğraf: 3.29
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Düğün salonları, evler gibi kapalı yerler oturup sohbet eden, oynayan, konuşan
insanları doğal hallerinde yakalamak için ilginç çalışma alanlarıdır.

Orta duyarlıkta bir film, 1/30, f:2 gibi bir pozlandırma gerekebilir. Sıkıca tutulan
makineyi sarsmamak ve net bir görüntü almak için direkt masaya ya da sandalye arkalığına
dayanarak pozlandırma yapılabilir. Pozlar mümkünse tekrarlanmalıdır. Daha iyisi İSO
(ASA) değeri yüksek bir film kullanılmalıdır. Bu takdirde 1/125 gibi rahat bir enstantaneye
erişilebilir. Netlik derinliği problemi olmayan konular için, büyük açıklıklı objektifler ayrıca
faydalıdır. Geniş açı, normal bazen de kısa teleler kullanılır. Bu gibi yerlerde özellikle uzun
telenin söz konusu olmadığı gibi, refleks yerine telemetreli bir makine avantajlıdır. Hem
titreşimi azdır, hem de az ışıkta telemetre ile daha etkili bir netleme yapılabilir.

Doğal hareketi yakalamak için bu tür yerlerde bir süre kişileri inceledikten sonra
pozlandırmaya sessizce başlanmalıdır. Tek kişi yerine ikili, üçlü bir beraberlik, çekimi
kolaylaştırır. Birinin pozlandırılıp diğerlerinin ilgilenmeden oturup konuşması ile insan öğesi
ön planda olan çalışmalar oluşmaktadır. 24x36 veya orta boy fotoğraf makineleri ve büyük
açıklıklı veya orta açıklıklı objektifler önerilebilir. İSO değeri yüksek film gerekmektedir.
Konuyu gözleyip uygun hareket beklenmeli ve daha sonra çekim yapılmalıdır. Kişi
doğallığına kavuşana kadar beklenmelidir. Bazen kişiyi rahatlatmak için başta film ziyan
edilebilir, kişi fotoğrafçının varlığına alışıp rahatladıktan sonra sonuç alınabilir.

Fotoğraf: 3.30

Florasan ışıklar, yeşil tona neden olur. Tungsten olarak da bilinen akkor flamanlı
ışıklar (klasik ampul), objenin sarı görünmesine neden olabilir. Düğün salonları, konferans
salonları, stadyumlar ve hatta sokaklar, turuncu veya mavi tona neden olan ampullerle
aydınlatılır. Beynimiz ve gözlerimiz bu ışığa alışsa da, kullandığımız filmler henüz o kadar
hassas değildir. Bu tarz yetersiz durumlarda, aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

 Dijital fotoğraf makinenizin "beyaz ayarı" özelliğini, tungsten veya floresana
ayarlayın.

 Flaşı açın (yeterince yakınsanız) ve esas ışık kaynağı olarak kullanın.
 Yüksek hızlı film kullanın. Bu filmler, genellikle karışık ışıklı durumlarda daha

çok tolerans gösterir.
 Tungsten aydınlatmalar için özel olarak üretilen tungsten film kullanın.
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Bu tekniklerden yararlanamasanız bile fotoğrafınızı çekin. Fotoğraf stüdyolarında
baskı yaptırırken, mümkünse, rahatsız edici dominant renklerin bir kısmı veya tamamının
kaldırılmasını isteyebilirsiniz. Dijital fotoğraf çekiyorsanız, kolaylıkla genel renk ayarını
yapabilir; fotoğraflarınızı bilgisayar ortamına geçirdikten sonra photoshop, photoinpack gibi
fotoğraf işleme programlarıyla ışık ayarları, filtre, fon, efekt ve düzeltmeleri yapabilirsiniz.

3.6.2. Göz Seviyesinden Çekim

Göz seviyesinden çekim yapmak çoğu insan için iyi yöntemdir. Fazla düşük açılı bir
yakın çekim burnu, ağzı ya da çeneyi abartılı gösterebilir. Fazla yüksek bir çekim ise kafanın
vücudun diğer uzuvlarına oranla daha büyük görünmesine neden olur. Çocuk fotoğrafı
çekerken diz çömelmeniz hatta yere oturmanız, uzanmanız gerekebilir.

Fotoğraf: 3.31

3.6.3. Yüksek ve Düşük Açılar

Tam boy portrede göz hizasından çekim kişiyi olduğundan kısa gösterir. Çömelerek
çekilen bir fotoğraf, yüksekliği daha doğru gösterir ve güç, otorite havası yaratır. Genellikle
çok kullanılmayan yüksek açı bazen etkili bir görünüm yaratabilir ya da dikkat dağıtan arka
planı engellememizi sağlar.

Fotoğraf: 3.32
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3.6.4. Net Alan Derinliği

Fotoğraf: 3.33

Net derinlik alanı objektifin net olarak tespit ettiği görüntü alanıdır. Objektifin
diyafram değeri büyüdükçe net derinlik alanı artar. 22 diyafram değeri net derinliğin en fazla
olduğu değerdir. Fakat diğer yandan objektife giren ışık miktarı azalır. Objektife giren ışık
miktarını artırmak için enstantaneyi daha uzun müddet açık tutmak gerekir. Bu durumda da
hareket halindeki cisimlerin net çıkması mümkün değildir. 1/60 enstantanenin altındaki
değerde hareket eden cisimlerini net tespit edemezsiniz. Eğer ışık az ve hareket eden cisim
varsa ve de net derinliğinin fazla olmasını istiyorsanız yüksek İSO değerli film
kullanmalısınız.

Fotoğraf: 3.34

3.6.5. Kullanılan Filtreler

Difüze filtreler ; yüzdeki sert hatları yumuşatır.

Turuncu filtre; siyah-beyaz portrelerin çekiminde modelin yüzündeki sivilce,
çukurluklar, yaralar vb. görüntüyü bozan lekeleri örtecektir.

Mavi filtre; tungsten ışıklarının etkisini azaltıp, sarı ışığı absorbe eder.

UV filtreler; filmi güneşin ultraviyole ışınlarından korur, ışığın yumuşamasını
sağlayan skaylayt filtrelerdir.

Clouseup filtreler; yakın plan çekim amaçlı kullanır.

Multicoatet filtreler; görüntü çoğaltma , aynı kişiyi karşılıklı,yan yana, paralel olarak
çoğaltma efekti için kullanılır.
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Eskiden film negatife döndükten sonra karanlık odada el yapımı filtreler de
kullanılırdı. Işığın geçirgenliğini azaltmak ve softluk vermek için cam işlenerek şekil
verilir,neslelere derinlik ve doku efekti vermek içinse buzlu camlar,örtüler,tül vb.kullanılırdı.
Siyah fon kartonları oyularak desen yapılır ve kart baskısı esnasında fotoğrafın etrafında
desenli çerçeveler oluşturulurdu. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dijital
ortamda çekilen fotoğraf bilgisayar ortamına geçirilerek burada gerekli düzeltmeler, ışık
ayarları, filtre efektleri, fonlar, renk ayarları vb. ile oynanarak işlenmektedir.

3.7. Fotoğrafta Rötuş

Nişan, düğün ve kep töreni gibi özel gün fotoğrafçılığında iyi sonuç almayı yarı yarıya
temin eden unsurlardan birisi de makyajdır. Maalesef ülkemizde hiç önem verilmeyen
konulardan biridir. Bunun için de negatif film üzerinde zaman zaman fotoğrafı orijinalinden
uzaklaştıracak rötuşlara gidilir. Halbuki iyi bir makyaj bilgisi ve bunu fotoğrafı çekilecek
kişiye uygulamak ve uygulatmak sonucu yarı yarıya halleder. Portre çekimlerinde makyajın
önemi tahmin ettiğinizden fazladır. Göze güzel gözüken makyaj fotoğrafta çok abartılmış ve
rahatsız edici olabilir. Bunun için çekime başlamadan önce fotoğraf için uygun makyaj
yapılıp yapılmadığını kontrol edin ve makyajı yönlendirin. Yani dikkat edeceğiniz iki önemli
nokta var: Yüze uygun bir makyaj yapılmış mı, makyaj malzemelerinin tonlarının
fotoğraftaki etkileri uygun mu?

Her insan az ya da çok kendisine karşı bir hayranlık besler. Özellikle ticari
fotoğrafçılık yapanların genellikle karşılaştıkları durum: “Ben çirkin çıkmışım, ben bu kadar
çirkin miyim?” gibi itirazlardır. Böyle durumlarda yapılacak şeyler; kusurların azaltılması
için poz verişte dikkatli olmak, iyi bir makyaj ve gerektiğinde rötuş yapmaktır.

Sonucun güzel olması fotoğrafçı ve fotoğrafı çekilen kişi bakımından yeterlidir. Genel
anlamda, stüdyolarda çekilen fotoğrafların negatif film ya da pozitif kağıt baskılarındaki
hataları kalemle düzeltme işlemine rötuş denir. Negatiflerde rötuş, filmin emülsiyonlu
yüzeyine matolin denilen madde sürülür, matolin sürülen yerlere rötuş yapılır. Eğer matolin
sürülmemişse kalem film üzerinde kayar, dolayısıyla rötuş olanağı kalmaz. Negatif
üzerindeki ışık hataları kalemle karalanarak, açık renk olan yerler koyulaştırılır. Bu işlem iki
tarafın gri tonlarına uydurularak yapılır. Bir portrenin alın çizgileri, göz altı, çene altı, dudak
kenarları vb. gibi yerler düzeltilir. Bu işlem açık filmlerde sert uçlu (H serisi), koyu yerlerde
yumuşak uçlu (B serisi ) kalemler kullanılarak yapılır.

Rötuş yapan kişilere Rötuşör adı verilir. Her rötuşörün değişik bir çalışma yöntemi
vardır. İnce çizgiler, noktalar ya da virgüller şeklinde filmde beyazlıklar doldurulur. Filmin
negatifi ne kadar büyükse, rötuş o oranda kolay olur.

Matolin, film veya kart yüzeyine kalemin çizilebilmesi için kullanılan bir karışımdır
(250 gr. Neft yağı, 100 gr. Reçine). Film ya da kart üzerine rötuş yapılacak kısıma damlatılır
ve pamuk ya da temiz bir parça güderi ile dağıtılır. Pamuk liflerinin film üzerine
yapışmamasına dikkat edilir.
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Günümüzde dijital fotoğrafa geçildiği için rötuş bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
Fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra, çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılıp,
photoshop, photoinpact gibi programlarla işlenerek göz rengi, saç, kaş rengi, tendeki leke ve
kusurlar (yara izi, sivilce, çıban izi vb.) düzeltilmektedir.

Ticari bir nişan veya düğün fotoğrafında sadece, bir kadın ya da bir erkek ikilisini en
güzel görünüşleriyle ortaya koymak önemlidir. Fotoğrafı çekilen şahsın kişiliğini,
duyuşlarını, iç dünyasını ortaya koyan fotoğraftır. Modern portrecilikte katiyen rötuş yoktur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda isteğe ve talebe uygun Özel Gün Fotoğrafı
çekebileceksiniz.

Kullanılacak Malzemeler

 Fotoğraf makinesi
 Objektifler (tele objektif, geniş açı vb.)
 Işık ve yardımcı ekipmanlar

İşlem Basamakları

 Işık ortamını oluşturunuz.
 Ne tür bir aydınlatmaya gereksinim duyduğunuza karar veriniz.
 Stüdyo ortamında yapay ışık kullanırken kaç ışık kullanacağınıza ve ne

güçte olacağına karar veriniz.
 Gölgelere dikkat ediniz ve gölge çatışmasını engelleyecek önlemleri

alınız.

 Fotoğraf makinesi ve ekipmanlarınızı hazırlayınız.
 Fotoğraf makinenizi hazırlayınız.
 Tripotunuzu (üçayak) hazırlayınız.
 Yardımcı ekipmanınızı hazırlayınız.
 Objektiflerinizi hazırlayınız.
 Stüdyo ortamında kullanacağınız aksesuarları hazırlayınız.

 Malzemelerinizi hazırlayınız.
 Şartlara uygun malzeme seçiniz.
 Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar veriniz.
 Filmlerin özelliklerini gözden geçiriniz.
 Hangi özellikte film kullanacağınıza karar veriniz.

 Çekim ortamını inceleyiniz.
 Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yapınız.
 Kompozisyonu hazırlayınız.
 Bakış açınızı belirleyiniz.
 Fotoğraf çekim kurallarına dikkat ediniz.
 Çekim ortamında TİTİZ ve DÜZENLİ olmaya dikkat ediniz.
 Işığın yönünü inceleyiniz.
 Çekim için uygun ışık koşullarının olduğundan emin olunuz.
 Stüdyo ortamında kaç ışık kullanacağınıza ve ne güçte olacağına karar

veriniz.
 Işık ortamı yeterli değilse yüksek İSO (ASA) değerli film tercih ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



72

 Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurunuz.
 Modelinize uygun pozu verdiriniz.
 Modelinizle sohbet ederek onun rahatlamasını sağlayınız
 Dikkati dağıtan arka plandan kaçınınız.
 Fon rengini seçiniz.
 Yatay ya da dikey formatta çekim yapacağınıza karar veriniz.
 Bakış açınızı ayarlayınız.
 Göz seviyesinden çekim yapmaya özen gösteriniz.
 Yüksek ya da düşük açıları deneyiniz.
 Çekim yapacağınız kişilere karşı güler yüzlü olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI

Öğrenme faaliyetleri kapsamında iki tip test sorusu vardır: Doğru-yanlış ve boşluk
doldurma. Her cümleyi dikkatle okuyunuz. İfadede belirtilen fikir doğru ise cevap
kâğıdınızda ilgili maddenin önüne (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız. Ayrıca aşağıdaki
cümlelerde bazı önemli sözcüklerin arası boş bırakılmıştır. Boş yerleri doğru sözcüklerle
tamamlayınız.

1. ( ) Özel gün, portre çekimleri yapmak için, mutlaka, bir stüdyo donanımına ihtiyaç
vardır.

2. ( ) Fonun modelden flu olması modelinizi ön plana çıkaracak ve boyut
kazandıracaktır.

3. ( ) Portre ve yarım boy fotoğraflar için genellikle düz siyah, gri, açık krem veya
beyaz bir fon kullanılır.

4. ( ) Geniş açılı objektifi yakın çekim portre (doğum günü çocuğu, kep giyen genç,
damat adayı vb.) fotoğrafında kullanınız.

5. ( ) 90 mm ’lik objektif ile bütün işlerinizi görmek doğrudur.
6. ( ) Zorunlu olmadıkça filtre kullanılmamalıdır. Çünkü, poz uzatma faktöründen

dolayı, poz süresi artacaktır.
7. ( ) Makinenizin yapısı sebebiyle, sadece doğrudan flaş patlama imkânı varsa, flaş

kullanınız.
8. ( ) Cephe ışığı, objenin fotoğrafçıya bakan kısmını aydınlatır. Fotoğraf makinenizdeki

flaş, en yaygın cephe ışığı türüdür.
9. ( ) Yanal ışıklandırma, objenin biçimsel özelliklerini kaybederek, çevre çizgilerini ve

dokuları yok eder.
10. ( ) Bir grubun fotoğrafını çekerken, gruptaki herkesin flaştan aynı uzaklıkta olmasına

dikkat edilmelidir.
11. ( ) Güzel bir aydınlatma; bir anahtar ışık, bir dolgu ışığı, bir fon ve bir tepe ışığıyla

sağlanabilir.
12. ( ) Rötuş yapan kişilere Rötuşör adı verilir.
13. ( ) Gün ortası, yani öğle üzeri portre çekmek için uygundur.

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak
cümleyi tamamlayınız.

14. Fotoğrafçılıkta ………… adı verilen durum, hangi açıdan bakılırsa bakılsın bakışın
kişinin yüz ve vücut hatlarının hoşa gidebilecek ölçüler içinde görülebilmesidir.

15. Fon daima çekeceğiniz fotoğrafı ………..……, ana konu olan modelinizden daha
……………..….. olmamalı ve fotoğraftaki mesajdan görüntü çalmamalıdır.

16. Portre çekiminde ………….. seçimi önemlidir. En uygun objektifler ………….
arasındadır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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17. Makine modelin yüzüne ………..…….. ya da gereğinden fazla ……….….
yapıldığında yüzün objektife yakın kısımları ……………..….. uğrar ve uzamaya
başlar.

18. Geniş açılı objektif ile portre (doğum günü çocuğu, kep giyen genç, damat ve gelin
vb.) çekmek isterseniz görüntüyü en az ……….… ya da ……..…. hizasından
görüntülemelisiniz, ancak bu şekilde yüzdeki …………..… en aza indirgersiniz.

19. Özel gün, portre stüdyoları için günümüzde yaygın olarak kullanılan değişen
………..…. ve değişen …………….. 120 rol film tipi kullanan ve 6x7 cm çekim
sağlayan kameralar teknik ve pratik açıdan uygun sonuç vermektedir.

20. ………………….., konuyu fondan ayırmak ve saçlarda belirginlik elde etmek için
kullanılır. Portrenin saçına uygulanan ışıktır.

21. Fon ışığı, fotoğrafa …………….. kazandırmak …………..… duygusunu vermek ve
fona düşen gölgeleri …silmek…. için kullanılır.

22. Ana ışık ve dolgu ışığı ………….….., saç ışığı ……….…., fon ışığı ……….… veya
arka yandan verilir.

23. İç mekanda bir insan topluluğu (düğün, nikah salonu, mezuniyet töreni vb.) çekmek
isterseniz …………..., topluluğa doğru hafifçe eğik olarak, tavana yöneltiniz. Böylece,
gün ışığına yaklaşan bir ışık türü elde etmiş olursunuz.

24. Portre ve özel gün fotoğrafçılığında temel olarak iki türde aydınlatma yöntemi
bulunmaktadır. Bunlar;.“………………….” biçimi ve “……………………..”
biçimidir.

25. Aydınlatma amacıyla iki ışığın birlikte kullanıldığı koşullarda bu ışıklardan birisi
……….….. ışık bir diğeri ise ………..…. ışığı görevini yüklenecektir.

26. Fotoğraf çekerken yüze gelen ışık çok sertse bir ………….…., beyaz bir mukavva,
kağıt ya da köpükle giderilebilir.

27. Floresan ışıklar, …………..….. tona neden olur. Tungsten olarak da bilinen akkor
flamanlı ışıklar (klasik ampul), konunun ……………... görünmesine neden olabilir.

28. Net alan derinliği objektifin …….…. olarak tespit ettiği görüntü alanıdır. Objektifin
…………….….. değeri büyüdükçe net alan derinliği artar.

29. Siyah-beyaz portrelerin çekiminde …………………… kullanmak modelin yüzündeki
sivilce, çukurluklar, yaralar vb. görüntüyü bozan lekeleri örtecektir.

30. Genel anlamda, stüdyolarda çekilen fotoğrafların negatif film ya da pozitif kağıt
baskılarındaki hataları kalemle düzeltme işlemine ………………. denir.

Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız, doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Çevrenizdeki arkadaş veya akrabalarınızdan birinin doğum günü fotoğraflarını isteğe
uygun çekerek bu çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Kullanılacak Malzemeler

 Fotoğraf makinesi
 Objektifler (tele objektif, geniş açı vb.)
 Işık ve yardımcı ekipmanlar

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET
ve HAYIR kutucuklarına (X) koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1- Fotoğraf makinesi ve ekipmanını hazırladınız mı?
2- Şartlara uygun malzeme seçtiniz mi?
3- Çekim yapacağınız stüdyo ortamını incelediniz mi?
4- Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
5- Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
6- Işık ve aydınlatma tekniklerini uyguladınız mı?
7- Kaç ışık kullanacağınıza ve ışıkların hangi güçte olacağına karar
verdiniz mi?
8- Hangi özellikte film kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
9- Kompozisyon kurallarına dikkat ettiniz mi?
10- Arka plana dikkat ettiniz mi?
11- Ne renk fon kullanacağınıza karar verdiniz mi?
12- Modelinize rahat olacağı uygun pozu verdirdiniz mi?
13- Göz seviyesinde çekim yapmaya dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.

Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.



76

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4

Çekim sonrasında müşteri talebine uygun olarak fotoğrafları sunabileceksiniz.

 Fotoğraf stüdyolarından ve düğün salonlarındaki fotoğrafçılardan çekilen özel
gün fotoğraflarının müşteriye sunum şekilleri hakkında bilgi alarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. ÇEKİM SONRASI İŞLEMLER

4.1. Özel Gün Fotoğraflarının Sunumu

Fotoğraf ışık demektir, ışığın film üzerine yansıması günümüzün dijital ortamında
filmin yerini sensörler almıştır, banyoda işlemden geçtikten sonra müşteriye teslim
edilmesiyle sonuçlanır.

Bu meslek olağanüstü bir sabır gerektirir. Zamanının yarısını huzursuz bir müşterinin
yüzündeki en iyi ifadeyi yakalamakla ya da bir türlü bir arada tutulamayan düğün gruplarını
yerleştirmekle geçiren fotoğrafçı, diğer yarısını karanlık odaya kapanıp filmleri yıkayarak ve
basarak geçirir.

Fotoğraf 4.1: dostfotografcilik.com

Özel gün fotoğrafçılığı, deklanşöre basmakla başlayan, kart baskısı tamamlanıp
müşteriye teslim edene dek süren, fotoğrafçılığın bütün aşamalarını içine alan birkaç
fotoğrafçılık dalından biridir. Başarının anahtarı bütün bu işlerle uğraşabilme yeteneğidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4

AMAÇ

ARAŞTIRMA



77

Bu stüdyolar randevu sistemine göre çalışmaktadır. Her poz için birçok kare çekim
yapılır, dijital fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılarak (photoshop, photoinpact vb.
programlarda) gerekli rötuşlar, arka fon, efekt vb eklenerek müşterinin beğenisine sunulur.
Stüdyo sahibi ve müşterinin isteği doğrultusunda seçilen fotoğraflar istenilen boyutta
basılarak bir albüm haline getirilir. CD, çerçevelenmiş fotoğraf, albüm veya fotoğraf
boyutlarına göre hazırlanmış zarflarda müşteriye teslim edilmektedir. Düğün, nişan, sünnet,
okul yıllığı, mezuniyet töreni vb özel olaylar için stüdyoya girilmesi gerekmektedir. Stüdyo
çekimleri basit bir işlemmiş gibi görünse de ciddi bir ön hazırlık gerektirir.

Fotoğraf 4.2: fotografstudyo.com

Bugün Türkiye geneline yayılmış, profesyonel stüdyolarda özel gün fotoğrafları
çekilmektedir. Bu mekânların, rahat ve konforlu olmasına büyük özen gösterilmektedir. Son
teknolojilerin kullanıldığı bu ferah mağazalarda, en kaliteli malzemelere basılmış, çok özel
fotoğraflar müşteri hizmetine sunulmaktadır.

Stüdyo hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız, önce randevu almanız gerekir. Her
çekim için, 3-4 rulo film kullanılır ve dijital çekim de yapılır. Dijital fotoğraflar çekilip
arkaya isteğe bağlı fon eklenir. Ayrıca, efektli fotoğraflar da hazırlanır. Daha sonra, çekilen
fotoğraflar, 6x9 cm boyutunda örnekler halinde, beğeninize sunulur. Seçtiğiniz fotoğraflar,
istediğiniz boyutta basılarak bir albüm haline getirilir.

Fotoğraf: 4.3

Günümüzde baskı işlemi için artık karanlık odalar kullanılmamaktadır. Karanlık
odaların yerini gelişmiş baskı sistemleri, otomatik baskı makineleri almıştır.
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Sektörde kullanılan baskı makineleri hem analog hem de dijital baskı yapmaktadır. Bu
sistem bilgisayar destekli olup, film baskısı ve dijital baskılar da bu sistemde yapılmaktadır.
Baskı adedi ve boyutu, hangi pozdan kaç adet olacağı bilgisayar sistemine girilir, boyut, ışık
ve renk ayarı yapılır ve çıkış alınır. Bu makinelerin içinde kart banyoları için hazneler
bulunur, makine baskı adedi kadar gerekli banyoyu haznesine alır ve kart banyoların içinden
geçerek yıkanır, kurutulur ve müşteriye sunuma hazır hale getirilir. Tüm işlem bittiğinde
makine otomatik olarak haznesindeki kirli banyoyu depoya atarak banyoyu yeniler. Bu
makineler hassas oldukları için düzenli olarak bakımları yaptırılmalıdır. Bu çıkan işin
kalitesini artıran bir etmendir.

Fotoğraf 4.4: dostfotografcilik.com

Fotoğrafın baskı işlemi yapılırken, stüdyoda aile içi amatör çekimler ya da sanatsal
çekimler temel olarak müşterinin isteği doğrultusunda basılır. Boyutunu ve sayısını müşteri
belirler. İstenildiğinde dijital çekim de yapılarak, arkaya fonlar eklenebilir. Ayrıca efektli
fotoğraflar da hazırlanabilir. Daha sonra, çekilen fotoğraflar, örnekler halinde müşterinin
beğenisine sunulur. Seçilen fotoğraflar, istenilen boyutta basılarak bir albüm haline getirilir.

Fotoğraf 4.5: dostfotografcilik.com

Fotoğraflar müşteriye, ebadına göre albümde, zarflarda ve CD’ ye kaydedilerek teslim
edilir. Fotoğraf stüdyolarında, beğendiğiniz bir fotoğrafı çerçeveli büyütmek de mümkündür.
Çekilen fotoğrafları akrabalarınıza dağıtmak istiyorsanız, çoğaltma hizmetinden
yararlanabilirsiniz. Dijital çekim yapılan stüdyo fotoğrafları, duruma göre davetiye ve
teşekkür kartı gibi amaçlarla da kullanılabilir. Bunun için, kişiye özel bir tasarım hazırlanır.
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Stüdyo fotoğrafları için müşterinin talebine göre metalik kâğıtlar kullanılabilir. Üç
boyutlu görüntü kalitesinde baskı imkânı veren bu kâğıtlar, çerçeveletmek amacıyla yapılan
büyütmeler ya da tek baskılar için de idealdir. Evde saklandığında 100 yılı aşkın bir süre
dayanan bu kâğıtlar, karanlık ortamlarda saklanırsa 200 yıldan uzun dayanmaktadır.

4.1.1. Baskı Hizmetleri

Türkiye’nin geneline yayılan fotoğraf stüdyolarında dijital baskı yaptırmak
mümkündür. Genelde negatif filmlerden yapılan baskılar ile aynı olan dijital baskılar aynı
nitelikte, hatta daha iyi olmaktadır. “Çek- Götür- Fotoğrafı elde et” esasına göre işleyen
dijital baskı hizmetlerinden yararlanmak çok kolaydır. Bellek kartınızı (ya da dijital fotoğraf
makinenizi veya cep telefonunuzu) götürdüğünüz fotoğraf stüdyosu bu kartı, mini laboratuar
baskı makinesinin bilgisayarı vasıtasıyla doğrudan kimyasal baskı haline getirilebiliyor.
Ciddi bir yatırım gerektiren mesleki kullanım amaçlı sayısal baskı makineleri ile
mağazalarda yüksek nitelikte ve en az masrafla baskılar yapılabilmektedir. Bu makineler
saatte 900 kareye kadar baskı yapabilirler.

Bilgisayarda okunan dijital fotoğraflarınızın verileri ışık verilerine çevrilerek, fotoğraf
kâğıdına pozlanır. Kimyasal banyolardan geçen kâğıt, fotoğraf baskısı olarak bize ulaşır.
Böylece kâğıdın üzerine işlenmiş resim, kâğıt üstüne püskürtülmüş görüntü ile
karşılaştırılamayacak kadar uzun ömürlü, dayanıklı ve nitelikli olur.

Fotoğraf 4.6: Mediha AŞKIN

Fotoğraf stüdyolarında, dijital fotoğraf makinelerinin mükemmelliğine rağmen oluşan
kırmızı gözler, fazla karanlık ya da aydınlık fotoğraflar, fazla uzaktan yapılmış çekimler,
eğik çekimler gibi hatalar uzman gözler tarafından tanımlanarak, uzman eller ve araçlar ile
düzeltilir. Dijital fotoğraf makinesi ekranında hiç güzel gözükmeyen çekiminiz, baskısını
aldığınızda şaşırtıcı bir güzellikte olabilir. Fotoğraflarınız ile yapacağınız takvimler,
kartpostallar gibi hizmetler ek olarak sunulmaktadır.

4.1.2. Genel Ağ Baskı Hizmetleri

Çok yeni olan bu tür baskı hizmetlerinde farklı ve yeni olan yönü, sipariş alım şeklidir.
Hizmeti veren kuruluşun genel ağ sayfasına girerek yüklediğiniz ya da gönderdiğiniz
fotoğraflar, dijital mini laboratuarda basılarak adresinize yollanır ya da kendiniz stüdyoya
giderek elden teslim alabilirsiniz.
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4.2. Fotoğrafların Arşivlenmesi

4.2.1. Klasik Arşiv

Çekilen fotoğrafların negatifleri; negatif poşetinde uzun süre saklanabilir. Bu negatif
poşetleri, negatif filmlerin kesildikten sonra içine yerleştirildiği, tek tarafı açık, üç tarafı
kapalı şeffaf poşetlerdir. Bu poşete yerleştirilen negatif filmler tarih veya konularına göre
dosyalanır. Gerektiğinde dosyalardan bulunarak yeni baskılar yapılır. Toz ve ışıktan
korunduğu sürece negatif filmlerden baskı alınabilir.

4.2.2. Dijital Arşiv

Dijital arşivlemede iki tür yöntem vardır.

Manuel Yöntemle Arşivleme: Bu yöntemle dijital ortamda çekilen fotoğraflar
bilgisayar ortamına aktarılarak CD’lere yazılıp, konu ya da tarih sırasına göre arşivleme
yapılır.

Veri Tabanlı Arşivleme: Dijital ortamda çekilen fotoğraflar bilgisayarın harddiskinde
saklanır. Fotoğraf arşivlemede istenilen program kullanılır. Her fotoğrafa belli anahtar
kelime girilerek kaydedilir. İstenilen fotoğraf için anahtar kelime yazılarak konuyla ilgili
bütün fotoğraflara ulaşılabilir.

Dijital ortamda arşivleme yapılırken JPEG formatında kayıt yapmamaya özen
göstermeniz gerekir. JPEG formatı sıkıştırılmış dosya olduğu için fotoğraf kalitesini düşürür.

4.3. Fotoğrafların Maliyet Hesabının Çıkarılması

Fotoğraf Odaları, fotoğrafçıların yasal olarak bağlı oldukları yerlerdir. Eskiden Dernek
olan bu odalar daha sonradan Fotoğraf Odası adını almıştır.Piyasada aktif olarak çalışan
kişiler Odanın yönetiminde çalışır ve bu kişiler piyasa şartlarına, günün ekonomik
koşullarına göre fiyat belirleyerek liste halinde stüdyolara sunar. Maliyet hesabı fotoğraf
odaları tarafından verilen listeye göre yapılmaktadır. Fakat fiyatlar konusunda esneklik
sağlanmaktadır, firmalar yaptıkları işe göre kendi fiyatlarını belirlemektedir. Düğün
salonlarında hızlı servis yapıldığı için 45 dakikada fotoğraflar basılıp müşteriye sunuma
hazır hale getirilmekte ve bu yüzden maliyet artmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda çekimini yaptığınız Özel Gün Fotoğrafılarını
müşterinin talebine uygun sunuma hazır hale getirebileceksiniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET
ve HAYIR kutucuklarına (X) koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1- Müşterinin talebinin ne olduğunu belirlediniz mi?
2- Müşteriyle görüşerek fotoğraf boyutlarını belirlediniz
mi?
3- İstenilen fotoğrafların baskısını yaptınız mı?
4- Basılan fotoğrafları kontrol ettiniz mi?
5- Basılan fotoğrafları arşivlediniz mi?
6- Müşterinin talepleri doğrultusunda maliyet hesabı
çıkardınız mı?
7- Basılan fotoğrafları isteğe göre (albüm, çerçevelenmiş
fotoğraf, CD ya da zarfta) müşteriye teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız

Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI

Öğrenme faaliyetleri kapsamında; iki tip test sorusu vardır: Doğru-yanlış ve boşluk
doldurma. Her cümleyi dikkatle okuyunuz. İfadede belirtilen fikir doğru ise cevap
kağıdınızda ilgili maddenin önüne (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız. Ayrıca aşağıdaki
cümlelerde bazı önemli sözcüklerin arası boş bırakılmıştır. Boş yerleri doğru sözcüklerle
tamamlayınız.

1. ( ) Özel gün fotoğrafçılığı, deklanşöre basmakla başlayan, kart baskısı tamamlanıp
müşteriye teslim edene dek süren, fotoğrafçılığın bütün aşamalarını içine alan birkaç
fotoğrafçılık dalından biridir.

2. ( ) Düğün, nişan, sünnet, okul yıllığı, mezuniyet töreni vb özel olaylar için stüdyoya
girilmesine gerek yoktur.

3. ( ) Baskı adedi ve boyutu, hangi pozdan kaç adet olacağı bilgisayar sistemine girilir,
boyut, ışık ve renk ayarı yapılır ve çıkış alınır.

4. ( ) Fotoğrafların boyutunu ve sayısını stüdyolar belirler.
5. ( ) Fotoğraf stüdyolarında, çekim sırasında oluşan kırmızı gözler, fazla karanlık ya da

aydınlık fotoğraflar, fazla uzaktan yapılmış çekimler, eğik çekimler gibi hatalar uzman
gözler tarafından tanımlanarak, uzman eller ve araçlar ile düzeltilir.

6. ( ) Fotoğraf Odaları, fotoğrafçıların yasal olarak bağlı oldukları yerlerdir.
7. ( ) Düğün salonlarında hızlı servis yapıldığı için 45 dakikada fotoğraflar basılıp

müşteriye sunuma hazır hale getirilmekte ve bu yüzden maliyet azalmaktadır.

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak
cümleyi tamamlayınız.

8. Seçtiğiniz fotoğraflar, istediğiniz boyutta basılarak bir …………….. haline getirilir.

9. Sektörde kullanılan baskı makineleri hem ………..… hem de ……….… baskı
yapmaktadır. Bu sistem bilgisayar destekli olup, film baskısı ve dijital baskılar da bu
sistemde yapılmaktadır

10. Fotoğraflar müşteriye, ebadına göre ……………., …………… ve …..…. ye
kaydedilerek teslim edilir.

11. Bilgisayarda okunan dijital fotoğraflarınızın verileri ………..… verilerine çevrilerek,
fotoğraf …………..…. pozlanır. Kimyasal banyolardan geçen kağıt, fotoğraf baskısı
olarak bize ulaşır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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12. Genel ağ baskı hizmeti veren kuruluşun …………..…. sayfasına girerek yüklediğiniz
ya da gönderdiğiniz fotoğraflar, dijital ………………………. basılarak adresinize
yollanır yada kendiniz stüdyoya giderek elden teslim alabilirsiniz. .

13. Çekilen fotoğrafların negatifleri; ………………….. …. uzun süre saklanabilir.

14. …………………. arşivleme, dijital ortamda çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına
aktarılarak CD’lere yazılıp, konu ya da tarih sırasına göre arşivleme yapılır.

15. …………………….. arşivleme, dijital ortamda çekilen fotoğraflar bilgisayarın
harddiskinde saklanır. İstenilen fotoğraf için anahtar kelime yazılarak konuyla ilgili
bütün fotoğraflara ulaşılabilir.

Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Çektiğiniz özel gün fotoğraflarının basılması ve arşivlenmesi çalışmanızı aşağıdaki
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET
ve HAYIR kutucuklarına (X) koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1- Müşterinin talebinin ne olduğunu belirlediniz

mi?
2- Müşteriyle görüşerek fotoğraf boyutlarını

belirlediniz mi?
3- İstenilen fotoğrafların baskısını yaptınız mı?
4- Basılan fotoğrafları kontrol ettiniz mi?
5- Basılan fotoğrafları arşivlediniz mi?
6- Müşterinin talepleri doğrultusunda maliyet

hesabı çıkardınız mı?
7- Basılan fotoğrafları isteğe göre (albüm,

çerçevelenmiş fotoğraf, CD yada zarfta) müşteriye
teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız

Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bir akrabanız veya komşunuzun düğününü aşağıdaki aşamalara dikkat ederek,

A- Gelin Evinde Evlilik Öncesi
 Gelinin makyajı ve giyinmesi
 Gelinin anne-babası ile evde son beraberliği
 Gelin damat ve diğer grupların evden ayrılışı

B- Nikâh Dairesinde
 Nikâh dairesine geliş
 Nikâh salonuna giriş
 Bekleme salonundaki son anlar
 Salona giriş, masaya oturma
 Nikâh memurunun sorularına cevaplama, şahitlerin ve yeni evlilerin imzaları
 Mümkünse ayağa basış
 Tebrikler, takı merasimi
 Nikâh şekerlerinin dağıtılması
 Konuklarla grup fotoğrafları
 Arabaya binerek ayrılmalarını
hikaye fotoğraf halinde çekerek sunuma hazır hale getiriniz. Çalışmalarınızı aşağıdaki

değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Kullanılacak Malzemeler

 Fotoğraf makinesi
 Objektifler (tele objektif, geniş açı vb.)
 Işık ve yardımcı ekipmanlar
 Işık şartlarına göre film (dijital makine kullanıyorsanız ISO ayarı)

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET
ve HAYIR kutucuklarına (X) koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1- Fotoğraf makinesi ve ekipmanını hazırladınız mı?
2- Şartlara uygun malzeme seçtiniz mi?
3- Çekim yapacağınız ortamı incelediniz mi?
4- Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
5- Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
6- Işık ve aydınlatma tekniklerini uyguladınız mı?
7- Işık şartlarına göre flaş kullanıp kullanmayacağınıza karar
verdiniz mi?
8- Hangi özellikte film kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
9- Işık ortamına göre kullanacağınız ISO değerini ayarladınız mı?
10- Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
11- Kompozisyon kurallarına dikkat ettiniz mi?
12- Bakış açınızı belirlediniz mi?
13- Dikkati dağıtan arka plandan kaçındınız mı?
14- Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurdunuz mu?
15- Modelinizi çekim öncesi konuşarak rahatlattınız mı?
16- Yatay ya da dikey formatta çekim yapacağınıza karar verdiniz
mi?
17- Arka plana dikkat ettiniz mi?
18- Modelinize rahat olacağı uygun pozu verdirdiniz mi?
19- Göz seviyesinde çekim yapmaya dikkat ettiniz mi?
20- Müşterinin talebinin ne olduğunu belirlediniz mi?
21- Müşteriyle görüşerek fotoğraf boyutlarını belirlediniz mi?
22- İstenilen fotoğrafların baskısını yaptınız mı?
23- Basılan fotoğrafları kontrol ettiniz mi?
24- Basılan fotoğrafları arşivlediniz mi?
25- Müşterinin talepleri doğrultusunda maliyet hesabı çıkardınız mı?
26- Basılan fotoğrafları isteğe göre (albüm, çerçevelenmiş fotoğraf,
CD ya da zarfta) müşteriye teslim ettiniz mi?

Değerlendirme

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.

Cevaplarınızın hepsi “EVET” ise bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 CEVAP ANAHTARI

Doğru- Yanlış Test
1 D
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 Y
7 D
8 Y
9 D

10 Y
11 D
12 D
13 Y
14 Y
15 D
16 D
17 Y
18 D
19 Y
20 Y

Boşluk Doldurmalı Test
21 Özel gün
22 Fotoğraflanması; belge
23 Özel gün fotoğrafı
24 Belge
25 Arka plan
26 Grup fotoğrafı; kapalı

diyafram
27 Parlak ışığın; siluet
28 Doğum; pozlandırmaya
29 Alçak görüş;

deformasyonlar
30 Temel fotoğraf;

kompozisyon;
enstantane

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

Doğru- Yanlış Test
1 D
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 Y
11 D
12 Y

Boşluk Doldurmalı Test
13 zorunlu
14 açık mekan; kapalı

mekan
15 stüdyo
16 derinlikte; genişlikte;

yükseklikte
17 yansımalara; mat

renklere
18 tek lamba; ışıkla
19 spontane
20 hareketleri; ışığın
21 serin; ılık
22 35 mm ; tele zoom;

geniş açı
23 kompozisyon, ışık
24 iş; özel günlerin
25 özel gün; stüdyo
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

Doğru- Yanlış Test
1 Y
2 D
3 D
4 Y
5 Y
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 D
11 D
12 D
13 Y

Boşluk Doldurmalı Test
14 Fotojeni
15 Desteklemeli, dikkat

çekici
16 Objektif, 80-110 mm
17 Yaklaştıkça, zoom,

deformasyon
18 Göğüs, bel,

deformasyonu
19 Objektifli, magazinli
20 Saç ışığı
21 Boyut, derinlik, silmek
22 Cepheden, üstten,

arkadan
23 Flaşı
24 Klasik aydınlatma,

dramatik aydınlatma
25 Anahtar, dolgu
26 Reflektör
27 Yeşil, sarı
28 Net, diyafram
29 Turuncu filtre
30 Rötuş
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI

Doğru- Yanlış Test
1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D
6 D
7 Y

Boşluk Doldurmalı Test
8 Albüm
9 Analog, dijital

10 Albümde, zarfta, CD’de
11 Işık, kağıdına
12 Genel ağ, mini

laboratuar
13 Negatif poşetinde
14 Manuel yöntemle
15 Veri tabanlı
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