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fotoğraf çektirme yeterliğinin verildiği öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

Bu modülün ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Bu ders;
 Fotoğraf çektirmek modülü ile fotoğrafta ışık ve kompozisyon
ilkeleri
 İç mekanlarda poz vermek modülü ile gerekli ortamlarda poz
verme prensipleri,
 Dış mekanlarda poz vermek modülü ile gerekli ortamlarda poz
verme prensiplerine ilişkin yeterlikler kazandırılacaktır.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında farklı koşullar için
poz verebileceksiniz.
Amaçlar
1. Fotoğraf çektirmeye ait temel prensipleri kavrayarak
çalışmalarınızda uygulayabileceksiniz.
2. Farklı mekânlarda ve koşullarda uygun poz verebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf, atölye, işletme, podyum, stüdyo, dış mekânlar kütüphane,
ev, Internet, bilgisayar, bireysel öğrenme vb. gibi.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

 Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
 Modül sonunda uygulanacak ölçme araçları ile kazandığınız bilgi
ve beceriler ölçülerek değerlendirilecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Hayata şöyle bir göz attığımızda dünyamızın görsel öğelerle çepeçevre kuşatılmış durumda
olduğunu fark ediyoruz.Televizyonda, İnternet’te her tıkladığımız sayfada, otobüste, tramvayda,
metroda, vapurda bazısı sesli ya da hareketli, bazısı fotoğraf ve resimlerden oluşan görsel öğelerle
kaçınılmaz bir biçimde karşı karşıyayız.
Moda, reklam, tanıtım, klip ve filmler görsel-işitsel sunumun en çok kullanıldığı yerlerdendir.
Görselliğin etkileme gücü diğer uyaranlara göre çok daha etkilidir. Türkiye’de reklamlarla ilgili
tasarımların %70-80’i fotografik yöntemlerle çözümlenmektedir.
Reklam dünyasında olduğu gibi moda dünyasında da fotoğraflar, toplumsal hayatın popüler
imgelerini kendi düşünce evreni doğrultusunda etkilemiştir. Moda fotoğrafçısı, fotoğraflarında
dönemin dünya görüşünü ve toplumsal beğenilerini de işlerine yansıtmışlar, yeni beğeniler
oluşturmuşlardır. Örneğin fotoğraftaki yeni bir yüzün sunumu, yeni bir kadın tipini ortaya çıkarmış, o
döneme ait kadın tipi hakkında bilgi sahibi olabilmemize imkân sağlamıştır. Moda fotoğrafının da bir
modası vardır. Bir yıl beyaz fonlar , açık renkler moda iken sonraki sene koyu tonlar moda
olabilmektedir.
Moda fotoğrafı öncelikle bir kostümü ve dönemini yansıtır. Fotoğrafçının amacı da kostümü
öne çıkaracak bir ışık, aksesuar ve fonla onu olduğundan çok daha farklı bir gerçeklikle yeniden
yaratmaktır.
Moda fotoğrafı çekmek bir ekip işidir. Bir fotoğraf; manken, fotoğrafçı, makyöz, kuaför, ışık
teknisyeni zincirinden oluşur. Bu ekibin önemli bir parçası da modeldir. Fotoğrafçı ile model arasında
kurulan iletişim çok önemlidir. Modelin rahatlığı ve konuyu kavrayışında bu iletişim belirleyicidir.
Modelin performansı ile fotoğrafçının performansının paralellik gösterdiği unutulmamalıdır.
Model poz verirken belli bir oranda fotoğraf bilgisine de ihtiyaç duyar. Bu amaçla dekor, ışık ve
kompozisyon bilgisi edinmelidir.
Farklı iç ve dış mekânlarda fotoğrafçılığa ilişkin dekor, ışık, kompozisyon gibi teknik bilgileri
de kullanarak konseptte uygun bir biçimde poz vermek için ‘Poz Verme’ modülü size rehber olacaktır.
Bu modülde poz vermeye ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında,
fotoğraf çekmeye ilişkin bilgileri kavrayıp çalışmalarda kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Fotoğraf çekerken konsepte uygun hazırlanmış dekor örneklerini araştırınız.
Fotoğraf çekiminde ışığın kullanım özelliklerini araştırınız.
Fotoğraf çekiminde kompozisyon ilkelerini araştırınız.

1. FOTOĞRAF ÇEKMEK

Resim 1.1:Fotoğrafta kurgu

Fotoğraf, var olan gerçekliği yok ederken, yeni bir gerçeklik kurgular. Bunu yapabilmek için de
bazı teknik unsur ve estetik değerlerden yararlanır. Bu anlamda ışık ve kompozisyon da fotoğraf
çekmenin önemli iki unsurudur.

1.1. Fotoğrafta Işık
Fotoğrafta ışık, nesneleri yeniden farklı bir biçimde yaratır. Nasıl çizgi, resim için önemliyse
fotoğraf için de ışık önemlidir. Fotoğraf, ışıkla çizmek demektir. Bir ölçüde fotoğrafın başarısı ışığa
bağlıdır. Gerek doğada, gerek stüdyoda doğru ışığı kullanan fotoğrafçı daima iyi sonuçlar elde eder.
Bu nedenle ışığı iyi bilmek ve buna göre de iyi değerlendirmek gerekir. Fotoğrafta ışığın kullanım
biçimi, fotoğrafın niteliğini belirler. Bu kullanım biçimiyle nesneleri görünür kılmanın yanı sıra, bir
üslup da yansıtılabilir. Örneğin, gölgelerin sert olması grafiksel, yumuşak olması resimsel bir tarzı
işaret edebilir; kimi zaman da imgesel bir anlatım aracı olarak fotoğraf bir atmosfer yaratabilir. Çok
ışıklı bir fotoğrafla hafiflik, açıklık gibi duyguların hâkim olduğu bir atmosfer; az ışıklı bir fotoğrafla
dramatik, tiyatral bir atmosfer yakalanabilir. Modelin ışığın kullanım biçimlerini kavramış olması
yapılan çalışmanın hedefe ulaşması açısından önemlidir. Model, ışığın farklı kullanımında
oluşabilecek etkileri kendi bedenini ve mimiklerini kullanarak kuvvetlendirebilir.
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Resim 1.2: Işık

1.1.1. Işığın Fonksiyonları
Gerek renkli fotoğrafta, gerekse siyah beyaz fotoğrafta ışığın konuyu ortaya çıkarmak, fotoğrafa
boyut kazandırmak, gölge ve aydınlık bölgeleri oluşturmak, rengi ortaya çıkarmak gibi bir çok
fonksiyonu vardır.

Resim 1.3: Işığın fonksiyonu
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Herhangi bir objenin görülebilmesi için
ışık yansıtması gerekir. Dolayısıyla bir objenin
ışık yansıtabilmesi için üzerine gelen bir ışığa
ihtiyacı vardır. Gözümüz mum ışığında dahi
nesneleri görebilir. Çünkü zayıf ışık olarak
nitelendirdiğimiz bu ışık objelerin üzerine doğru
ışık gönderir ve o obje ışığı yansıttığı için objeler
görülür. Hatta gece karanlığında bir çok objeyi,
hem de detayları gözümüzle rahatlıkla
görebiliriz. Işığın bir diğer fonksiyonu da
fotoğrafa boyut kazandırmasıdır.

Resim 1.4: Işığın yansıması

Fotoğrafı çekilecek olan objelerdeki üçüncü boyut hissedilebilmelidir. Bu boyutu
yakalayabilmemiz için, yanal ışık ya da çaprazdan gelen ışık kullanılmalıdır. Çünkü tam karşıdan
gelen ışık,objede gölge alanları yaratamayacaktır. Ama çapraz yada yanal ışık, objenin diğer tarafında
gölgeli bir alan yaratacağı için üçüncü boyut hissini, yani plastik öğeyi ortaya çıkaracaktır. Işığın bir
diğer fonksiyonu ise, gölge ve aydınlık bölgeleri oluşturmaktır. Işığın yanal ya da cepheden gelmesi
obje üzerindeki aydınlık ve koyu bölgelerin alanlarının oranını değiştirecektir. Örneğin, cepheden
gelen bir ışığın obje üzerinde bıraktığı gölge alanlar minimum olurken, çapraz ve objeye göre daha
yanal gelen ışıklarda büyüyecektir.
Rengi ortaya çıkarmak da ışığın fonksiyonlarındandır. Işığın en önemli özelliği rengin içinde
saklı bulunan pigmentleri görünür kılmaktır. Aynı zamanda ışığın gelme açısı ve ışığın günün değişik
saatleri içinde farklılık gösteren ışığın renk sıcaklığı, objenin farklı tonlara bürünmesini sağlar. Bir
obje üzerindeki öğle üzeri ışığı ile akşam ışığı arasında mutlaka ambiyans farkları oluşacaktır.

1.1.2. Işık Tipleri
Doğal ve yapay olmak üzere iki ışık tipi vardır. Doğal ışık kaynaklarının başında güneş ışığı ve
gökyüzü gelir. Doğal ışık kaynaklarının verdiği ışık miktarı hiçbir zaman durağan değildir.Işık
miktarına bağlı olarak günün farklı saatlerinde farklı etkiler yaratır. Fakat güneş ışığı konuya her
uzaklıkta günün saatleri değişmediği sürece aynı aydınlatmayı verir.
Yapay ışık kaynakları ise, katı ve sıvı yakacakların yanması, çeşitli gazların ateşlenmesi ya da
elektrik enerjisi verilmiş dirençlerden elde edilen ışıklardır.Bu ışıkların yoğunlukları kontrol edilebilir.
Yapay ışık kaynakları her uzaklıkta aynı aydınlatmayı vermez.Uzaklık arttıkça aydınlatma azalır ve
huni şeklinde uzaklaştıkça genişleyen bir ışık huzmesi oluşturur.
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1.1.3. Stüdyo Donanımı

Resim 1.5: Fotoğrafta ışığın farklı etkileri
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Resim 1.6: Fotoğrafta yapay ışık

Yapay ışık kaynaklarının kullanıldığı,tasarıma dayalı fotoğraflar elde edilen mekânlardan biri de
stüdyo fotoğrafçılığıdır. Bu çekimlerde gün ışığından faydalanılmaz.Bunun yerine gün ışığının
değerinde flaşlar kullanılır. Bu mekânlarda öncelikle ürün ve portre çekimleri yapılır.Ürün başlığı
altında araba, parfüm, fırın, mobilya ,televizyon gibi stüdyoya girebilecek her türlü malzemeyi
sayabiliriz. Aklımıza, acaba bunlar gün ışığı altında çekilemez mi,diye bir soru gelebilir. Tabii ki
çekilebilir. Ancak ışık kaynağı olarak sadece tek bir ışık kaynağı kullanmak gibi bir zorunluluk söz
konusudur.Bu da düz ve etkisiz bir ışık formu sağlar. Ama stüdyoda fotoğrafçı farklı açılardan konu
üzerine ışık gönderebilir ve bunların yönünü şiddetini kontrol edebilir. Diğer bir önemli sorunda bu tip
konuları gün ışığı altında çekerken iyi bir ışık için bekleme zorunluluğudur.
Yapay ışığın gerektirdiği ortamlarda(stüdyo) ışıkla ilgili donanımlar önemlidir. Bu
donanımların en önceliklisi flaşlardır. Bu flaşlar temelde fotoğraf makinelerimiz üzerine taktığımız
flaşlarla aynı prensiplere göre dizayn edilmiştir. Ancak stüdyo flaşlarının bünyelerindeki ayarlarla,
gücü istenilen seviyeye getirilebilir.
Bununla birlikte bu stüdyo flaşlarının bünyesinde bir pilot ışık vardır. Bu ışık çekim
hazırlığında flaş ışığının konunun hangi noktalarını aydınlatacağı konusunda fotoğrafçıya çok önemli
bir bilgi verir. Halbuki klasik anlamda bildiğimiz flaşlarda böyle bir düzenek yoktur.Stüdyo flaşlarının
diğer bir özelliği ise flaşın önüne takılan çeşitli aksesuarlarla farklı etkiler yaratabilmektir.
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Bu aksesuarlardan biri “portre tası”dır.Özellikle
portre
çekimlerinde
yüz
hatlarını
gizlemede
kullanılır.Bir diğer aksesuar ise “soft box”dır.Portre
tasına benzer etkiler verir.Özellikle stil-life çekimlerinde
kullanılır.Cam çekimlerinde beyaz yansıma etkisi yaratır.
“Line box” ise flaş aksesuarıdır.Otomobil,
motosiklet manken makine gibi konuların çekimlerinde
kullanılır.Etkisi yumuşaktır.

Resim 1.7: Fotoğraf çekim malzemeleri

Bir diğer aksesuar da “huni”dir.Çoğunlukla lokal ışık verilmesi gereken konular için
kullanılır.Etkisi ve oluşturduğu gölgeler çok serttir.Genelde saç ışığı ya da fon ışığı gibi efekt ışığı
olarak kullanılır.

1.2. Kompozisyon
Fotoğraf çekiminde kompozisyonu incelerken, bunu iki ayrı kısımda incelemek gerekir. Bunlar
da biri biçimsel kompozisyon, diğeri ise içeriksel kompozisyondur. Dolayısıyla görüntüyü
kadrajlarken her iki kompozisyon türünü de dikkate almak gerekir. Biçimsel kompozisyon kavramı
içerisinde; ufuk çizgisi, altın kesim, ritim, doku, perspektif gibi unsurları ele almalıyız.
Ufuk çizgisi her zaman kadrajın alt ve üst çizgisine paralel olmalıdır. İkinci kural, ufuk
çizgisinin hiçbir zaman ortaya getirilmemesidir. Kadrajın hangi tarafı güçlü ise (alt-üst) çizgi diğer
tarafta olmalıdır. Yani, gökyüzü alt tarafa göre daha güçlü bir görüntü veriyorsa ufuk çizgisi,
gökyüzünün kadrajda daha fazla yer almasını sağlayacak şekilde alt tarafta olmalıdır. Ufuk çizgisinin
ayırdığı alt ve üst kısmın birbirine oranı 1/3,1/4,1/5 olabilir. Bu oran güçlü tarafın ne kadar güçlü
olduğuna bağlıdır.

Resim 1.8: Ufuk çizgisi
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Resim 1.9: Fotoğrafta kompozisyon

Çoğunlukla ressamlar tarafından uygulanan ve görüntünün rahat algılanması için yapılan
düzenleme konunun kadrajdaki dört noktadan birinin yerleştirilmesi ile ilgilidir. Buna altın kesim
kuralı denir. Konunun fonla ilişkisi de düşünülerek bu noktalardan birine ya da bir kaçına
yerleştirilmesi hem kompozisyonu rahatlatmakta hem de fotoğrafa estetik bir görünüm katmaktadır.
Dikey konum içinde aynı noktaları kullanabiliriz. Altın kesimin her iki köşesindeki noktalara
yerleştirilecek konular fotoğrafa bir dinamizm katacaktır.
Bir diğer unsur da ritimdir.Uzayıp giden sokak lambaları, gökdelen pencereleri, bahçe
korkulukları art arda sıralanmış tepeler gibi sıra sıra giden ve birbirini tamamlayan devamlı hareketler
fotoğrafta bir ritim duygusu uyandırır. Daha dikkatli baktığımızda renk kullanımının, ton dağılımının,
bitkilerin detaylı yapısının ya da aynı yöne bakan insanların yüzlerinin de birer ritim oluşturduğunu
görebiliriz. Tabii ki ritim öğelerinin her tarafında netliğin iyi olması gerekir.

Resim 1.10: Fotoğrafta ritim

Biçimsel kompozisyonun öğelerinden biri de dokudur. Dokunun görünümü, yüzeye düşen ışığın
açısına bağlıdır. Yandan ve yüzeye yatay olarak alçaktan gelen ışık, çıkıntıları gölgeleyecek ve
yüzeylerin gerçek dokularının görünmesine imkân verecektir. Bir çok başarılı fotoğraf, güneşin
alçakta olduğu sabah ve akşam saatlerinde çekilmiştir. Paslı demirler, boyası sıyrılmış bir duvar, bir
doku öğesi oluşturabilir. Özellikle yanal ışıkta dokuyu öne çıkarmak mümkündür.

Resim 1.11: Fotoğrafta doku
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Biçimsel kompozisyonun son öğesi, perspektif ve derinliktir. İki boyutlu film üzerinde derinlik
duygusu yaratmanın birçok yolu vardır. Giderek birbirine yaklaşan çizgiler ya da giderek küçülen
cisimler fotoğrafa üçüncü boyut katar. Tonların ufuk çizgisine yaklaştıkça silikleşmesi de aynı
duyguyu verecektir. Ön plandaki cisimlerin abartılı büyüklükleri yada arka planın önünü kapaması da
fotoğrafa derinlik verecektir.
Ayrıca renklerin algılanışındaki farklılıklardan da yararlanılabilir. Sıcak renkler konuyu ön
plana çıkarırken, soğuk renkler uzaklaştırır.

Resim 1.12: Fotoğrafta perspektif

Aynı hizada sıralanmış sütunlar, ağaçlar bize hep derinlik ve perspektif etkisi verirler.Bu etkiler
fotoğrafı estetik olarak zenginleştirir.
İçeriksel kompozisyona gelince, bu konuda fonun fotoğrafa katkısını unutmamak gerekir.
Halbuki bir çok fotoğrafa hayat veren öğe konunun kendisiyle birlikte, fonudur. Çünkü fon,fotoğrafta
anlatılmak istenen duygunun ya da konunun tamamlayıcısıdır.
İçeriksel kompozisyonu desteklemenin bir yolu da bakış ve gidiş yönüne doğru mesafe
bırakmaktır. Hareketli objenin hareket ettiği ya da baktığı tarafa doğru,diğer taraftan iki kat daha fazla
mesafe vermek fotoğrafı rahatlatır. Böylece hareket eden konumun kadraj içindeki hareketi
sınırlanmamış olur.

Resim 1.13: Fotoğrafta insan

Fotoğrafa hayat öğeleri eklemekle içeriksel kompozisyonlar yaratmış oluruz. Bu tip fotoğraflar,
fotoğrafı salt bir belgeden öteye taşıyan onu hayatın aynası olarak gösteren insan öğesinin içinde
olduğu fotoğraflardır. Boş bir meydan yerine insan yığınlarının içinde olduğu mekânlar,boş bir kapı
yerine onunla bütünleşen insanlar, bu fotoğraflara örnek olabilirler.
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1.3. Dekor

Resim 1.14: Dekor

Fotoğraf çekimleri için hazırlanmış dekorlar doğal, akıllıca kurgulanmış ve bunun yanı sıra ışık,
ustalıkla kullanılmış olmalıdır. Dekorun ortaya çıkardığı şekiller ve dokular fotoğrafın amacına uygun
olmalıdır.
Dekor kurgulanabildiği gibi, konuya ilişkin hazır mekânlar da kullanılabilir. Bunun yanı sıra
dekor konusunda bir yenilik de dekor kurgulamayı profesyonel bir iş hâline getirmiş olan
dekorculardır. Profesyonel dekorcular sayesinde artık konsepte uygun olarak, örneğin, bir Latin
Amerika mahallesi, Rus şatosu kurulabiliyor. Ne fotoğrafçının ne de modelin oralara gitmesine gerek
kalmıyor. İstenilen atmosfer bu profesyoneller sayesinde
kurgulanabiliyor.
Bu dekorlar; film, özellikle de moda çekimleri
için kuruluyor. Hazırlanacak dekorlar için ön araştırma
yapılarak konunun renkler, dokular, giysiler gibi can
alıcı noktaları tespit ediliyor ve malzeme ile teknik
birleşince de ortaya mükemmel sonuçlar çıkıyor.
Tasarlanıp kurgulanacak dekorun bundan önce yapılmış
olanların tamamından farklı ve özgün bir tasarımı olması
çok önemli.
Resim 1.15: Dekor kullanarak çekim yapma

Tasarlanan dekorların önce farklı açılardan çizimleri yapılıyor. Bu çizimler üzerinde tartışılıp en
doğru sonuca gidene kadar, yeni çizimlerle sunumlar yapmaya devam ediliyor.
Modelin de konuyla ya da konseptle ilgili ön hazırlığının olması sonucu etkileyen bir diğer
unsurdur. Modelin yaratılmak istenen atmosferi, konuyu çok iyi kavraması, çalışmaların başarıya
ulaşmasında önemli etkenlerden biridir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturup reklam ve moda fotoğrafları, ilgili konularda
hazırlanmış film, klip vb. dokümanlardan oluşan dosya hazırlayarak görsel araçlarla sunum yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Gruplara ayrılınız.
 Ajans ve fotoğraf kurumlarına ziyaretleri
belirleyiniz
 Hazırlık için ön araştırma yapınız
 Görüşeceğiniz kişi ve birimlerden randevu
alınız
 Sorularınızı hazırlayınız
 Görüşmeleri kayda alınız.
 Reklam ve moda fotoğrafçılığı ile ilgili
konularda hazırlanmış film, klip vb.
dokümanları toplayınız.
 Fotoğraf çekiminde farklı konseptlere uygun
olarak hazırlanmış dekor örnekleri ile fotoğrafta
ışığın kullanım özellikleri ve fotoğrafta
kompozisyon ilkelerini, sınıftaki arkadaşlarınıza
görsel araçlarla sunum yaparak tanıtınız.
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 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
 Randevu alırken kendinizi ve konunuzu
belirtiniz.
 Gözlem yaparken çalışma ortamının akışının
zorlaştırmamaya özen gösteriniz.
 Güler yüzlü olunuz.
 Paylaşımcı olunuz.
 Giyiminize ve temizliğinize dikkat ediniz.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Açıklamalarınız açık ve anlaşılır olmalıdır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Gruplara ayrıldınız mı ?

2

Ajans ve fotoğraf kurumlarına ziyaretleri belirlediniz mi?

3

Hazırlık için ön araştırma yaptınız mı?

4

Görüşeceğiniz kişi ve birimlerden randevu aldınız mı ?

5

Sorularınızı hazırladınız mı ?

6

Görüşmeleri kayda aldınız mı ?

7

8

Evet

Hayır

Reklam ve moda fotoğrafı ile ilgili konularda hazırlanmış film, klip
vb. dokümanları topladınız mı ?
Fotoğraf çekimine ilişkin topladığınız bilgi ve görsel araçları
sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi?

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü evet ise, bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatli okuyarak doğru seçeneği işaretleyip durumunuzu değerlendiriniz.
1.

Fotoğraf çekerken kullanılan en önemli teknik unsur hangisidir ?
A)
Model
B)
Fiziki ortam
C)
Işık
D)
Fotoğraf makinesi

2.

Bir fotoğrafın niteliğini öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi belirler?
A)
Gölgelendirme
B)
Işıklandırma
C)
Modelin pozisyonu
D)
Dekor kurma

3.

Fotografik görüntüyü kolay algılama açısından en önemli unsur nedir?
A)
Objenin görülebilir olması
B)
Ayrıntıların yakınlaştırılması
C)
Fotoğrafın cepheden görüntülenmesi
D)
Fotoğrafa üçüncü boyutun kazandırılmış olması

4.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapay ışığın yoğunluğu ile uzaklık arasında ilişkiyi ifade eder
?
A)
Uzaklık, yapay ışık kaynağının yoğunluğunun etkisini arttırır.
B)
Yapay ışığın konuya uzaklığının ışığın yoğunluğuna etkisi yoktur.
C)
Işık konudan uzaklaştıkça daralan bir ışık ortamı oluşur.
D)
Uzaklık, yapay ışık kaynağının yoğunluğunun etkisini azaltır.

5.

Stüdyo fotoğrafçılığında aşağıdaki seçeneklerden hangi etken önemsizdir?
A)
Flaşlar
B)
Fotoğraf makinesinin teknik özelliği
C)
Konu
D)
Gün ışığı

6.

Stüdyo donanımlarından huni hangi amaçla kullanılır ?
A)
Gün ışığını toplamak ve yansıtmak
B)
Gölgelendirmek
C)
Efekt ışığı oluşturmak
D)
Yapay ışık vermek

7.

Biçimsel kompozisyon kavramı içerisinde aşağıdaki seçeneklerden hangi özellik yoktur?
A)
Altın kesim kuralı
B)
Ritim
C)
Fon
D)
Doku
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8.

Aşağıdakilerden hangisi içeriksel kompozisyonu ifade eder ?
A)
Fotoğraf çekiminde perspektif ve derinliği belirlemek
B)
Kompozisyona hayat öğeleri katmak
C)
Konuyu ışıklandırmak
D)
Ritim öğelerini kullanmak

9.

Dekorun ortaya çıkardığı,… …………ve…………….. fotoğrafın amacına uygun olmalıdır

10.

Modelin konuyla ya da konseptle ilgili………………………………..olması sonucu etkileyen
önemli bir unsurdur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, farklı iç mekânlarda poz verme

kurallarını uygulayıp öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Poz vermeye ilişkin iç mekânlardaki uygulama alanlarını araştırınız..
İç mekânlarda poz vermenin önemini ve çalışmanın sonucuna etkisini araştırınız
Toplumsal etki yönünden iç mekânlarda poz vermeye ilişkin kuralları araştırınız.

2. FARKLI İÇ MEKÂNLARDA POZ VERME
2.1. Portre Çekimi

Resim 2.1:Portre çekimi

Portre çekiminde, fotoğrafa konu olan model, planlanan konsept gereği istenilen duyguları,
karakterleri çok iyi yansıtmalı ve doğal olmalıdır. İstenilen duyguyu, karakteri yansıtmanın objesi her
zaman insan yüzü olmayabilir. Bir elin hareketi, ayak gibi unsurlar da duygu, karakter ve hayat biçimi
hakkında bir yüz kadar bilgi verebilirler. Bu tür fotoğraflarda fotoğrafçı için asıl önemli olan,
izleyiciye konsept gereği amaçlanan duygu, karakter ya da hayat biçimini yansıtabilmektedir. Bu
noktada fotoğrafçı ile model arasında iyi bir diyalog kurulmalı ve model iletişime açık olmalıdır.
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2.1.1.Doğal Işıkta Portre
Doğal ışıkta çekilen portrelerde her zaman bir şans etkisi vardır.
Günün farklı saatlerinde ya da farklı mevsimlerde çekilen fotoğraflar farklı
etki yaratır. Günün değişik saatleri adeta kendine özgü bir ritme sahiptir.
Günün erken saatlerinde renkler daha yumuşaktır. Oysa bir saat sonra renk
tonları kuvvetlenecektir. Fotoğrafçı için ince ışık oyunlarının gün içinde
konuyu nasıl etkilediğini bilmek çok önemlidir. Çekimin içeriğine bağlı
olarak da yaratılmak istenen atmosferi yakalamak günün saatlerinin ışık
açısından farklı etkilerini bilmeyi gerektirir. Örneğin, günün çok erken
saatlerindeki mavilik soğuk bir atmosfer yaratırken, akşam saatleri daha
sıcak bir atmosfer yaratır. Işığın geliş yönü, yine çok önemli bir detaydır.
Işık cepheden, yandan, üstten ve arkadan gelebilir.
Resim 2.2: Portre çekimi

Cepheden gelen ışık, derinlik etkisi, doku ve fotoğrafik etkiyi ortadan kaldırabilir. Ancak portre
çekimlerinde ana ışık kaynağından dolayı ortaya çıkan gölgeleri yumuşatmak için ideal bir ışık tipidir.
Yandan aydınlatma ise dokuların ortaya çıkmasını sağlar ve form etkisi verir. Üstten gelen ışıkta ise
tüm gölgeler aşağıya doğru uzar. Bu ışık, öğle üzeri güneşidir. Arkadan gelen ışık ise, konuyu bir
siluet hâline getirir.

2.1.2.Yapay Işıkta Portre

Resim 2.3 : Yapay ışıkla portre çekimi

Spotlar iç mekân çekimlerinde önemli elemanlardır. Bu ışıkta eğer özel bir durum söz konusu
değilse, bir efekt planlanmamışsa ya da bir detay ön plana çıkarılmak istenmiyorsa, genel bir
ışıklandırma yapılmalıdır. Spot asla konuya doğrudan yönlendirilmemelidir. Çünkü çok sert gölgeler
oluşturur. Bazen portrenin ön planda olması önemsenebilir. Fakat genel ışık kullanarak modelin ön
plana çıkarılması zordur. Bu durumda modeli mekândan ayırabilmek, öne çıkarabilmek için özel
ışıklandırmaya ihtiyaç duyulur. Konunun dışına yöneltilmiş bir spot ve konuya yöneltilmiş, fakat
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aydınger ya da spot kapağı ile etkisi yumuşatılmış bir diğer spotla konu ön plana çıkarılır. Konuya
yöneltilmiş, fakat aydınger ya da spot kâğıdı ile etkisi yumuşatılmış bir diğer spotla konu ön plana
çıkarılır.
İç mekânda dikkat edilmesi gereken konulardan biri de floresan lambalarıdır. Floresan
lambaları, insanların yüzünün fotoğrafta yeşil görünmesine sebep olur. Bu tür mekânlarda güneşin
mekâna giriş pozisyonuna göre, uygun zaman seçilmeli ya da uygun filtreler kullanılmalıdır.
İç mekânlarda kullanılan bir diğer ışık kaynağı ise, evlerimizde kullandığımız türden
ampullerdir. Bu ışık kaynakları altında çalışıldığında fotoğraf makinesine bu ışığa uygun bir film
takılır (tungsten film.).

2.1.3.Portrede Poz Verme

Resim 2.4: Poz verme

Portrede poz verme (duruş) önemlidir. Sadece baş ve omuzları içine alan bir çekim için portre
ender hâllerde tam düz duruşta gösterilir. Genellikle yan duruşla poz verilir. Yakın plan çalışmalarında
sadece baş çerçeveyi doldurur. Yarım boy fotoğrafları ise vücudun dizden yukarı olan kısımlarını
kapsayan fotoğraflardır. Bu durumda yine yan duruşla poz tercih edilir. Bu tür fotoğrafta kolların katı
duruşlarından kaçınmak gerekir. Tam boy portrelerde de dengeli, doğal bir duruş sağlamak önemlidir.
İç mekânlarda yapılan çekimlerde konunun (model) gölge oluşturmaması için konu asla duvar, kapı
vb. fonlara yaklaştırılmamalıdır.

2.2.Farklı İç Mekânlar
İç mekânları çekerken iki tür temel
yaklaşım arasında bir seçim yapmak
gerekir; kapılardan, pencerelerden gelen ya
da mekanın mevcut elektrik ışıkları ile
yetinmeli ya da flaş, stüdyo ışığı gibi ek
yapay ışık kullanmalıdır.

Resim 2.5: İç mekânda çekim
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Benimsenen yaklaşımı, büyük ihtimalle aydınlatma durumu belirleyecektir. Mevcut ışık nicelik
ve nitelik bakımından yeterli ise bir ilaveye gerek durulmaz. Yine de kapı ve pencereler mekânın
büyüklüğüne oranla daha küçük kalıyorsa içeri giren ışık huzme şeklinde kalacak, kontrast
yaratacaktır. Böyle bir durumda mekânın bir bölümü ışıklı iken, diğer bölümler hiçbir şeyin
görünmediği koyu bir gölgede kalabilir. Bu tür mekânlarda kontrastlı ışığı kullanarak bazı nesneleri
öne çıkarmak ve görüntüyü sadeleştirmek gerekir.

Resim 2.6: Farklı iç mekânda çekim

Karmaşık iç mekânlarda daha dengeli, ayrıntıları gösteren nitelikte bir ışığa gerek duyulur.
Karmaşık iç mekânlarda mutlaka farklı bir ışık kaynağı kullanmak gerekmez. Mevcut pencere ışığı
kullanılabilir. Fakat kontrastı azaltacak yollar aranmalıdır. Örneğin, istenmeyen koyu gölgeleri
aydınlatmak için makinede ayrı bir flaş kullanılabilir ya da bir reflektörden yararlanarak flaş veya
doğal ışık gölgelere, köşelere yansıtılabilir.
Büyük ölçekli iç mekânların fotoğrafını çekerken dikkate alınması gereken unsur, konuda seçici
olmak, konuya neyin dâhil edilip neyin dışarıda bırakılacağına karar vermektir. Büyük ölçekli
mekânlar için önceden hazırlık yapmak, mekânı çekimden önce incelemek önemlidir. Fotoğrafçı ve
modeli çekim yapılacak mekânı önceden görmelidir. Bu hem teknik açıdan hem de programlama
açısından kazanım sağlar. Mekânın ve planların seçimi vb. ayrıntılarla çekimden hemen önce
ilgilenmek çekimi başarısız kılabilir. Bu nedenle önceden hazırlık yapılmalıdır. Bu hazırlıklar, çekim
yapılacak konu hakkında fotoğrafçı ve modeli kendi açılarından planlama yapmalı, çekilecek konu ve
mekânın özellikleri (tarihi vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, konunun nereden, hangi planla ve nasıl en
iyi anlatılabileceği tartışılmalı, konuyu anlatmayı kolaylaştıran yardımcı öğeler (konunun detayları)
tespit edilmelidir
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak iç mekânda poz vermeye ilişkin
dokümanlardan oluşan dosya hazırlayınız ve görsel araçlarla sunum yapınız. İç mekânlarda poz
verirken dikkat edilmesi gereken kuralları dokümanlar üzerinden tartışarak bu konularda uygulamalar
yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gruplara ayrılınız.
 İç mekânlarda yapılmış çalışmalarla ilgili
doküman toplayınız.
 Dokümanlar üzerinden iç mekânlarda poz
verme kurallarını tartışınız.
 İç mekân uygulaması için bir konsept
belirleyiniz.
 Belirlenen konseptin koşullarını sınıf ya da
atölye ortamında kurgulamaya çalışınız.
 Konseptin gerektirdiği biçimde poz verme
uygulamaları yapınız.
 Yaptığınız uygulamaları kayda alınız.
 Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD, resim,
aldığınız notlar vb. dokümanları toplayınız.
 İç mekânlarda poz verme kuralları ile ilgili
bilgileri arkadaşlarınıza görsel araçlarla
sunum yaparak tanıtınız.

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız
 Modülünüzdeki fotoğraf çekmeye ilişkin
konuları tekrar gözden geçiriniz.
 Paylaşımcı olunuz.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Açıklamalarınız açık ve anlaşılır olmalıdır.
 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz.
 Uygulamalarınızda poz verme kurallarına
dikkat ediniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Gruplara ayrıldınız mı?

2

İç mekânda yapılmış çalışmalarla ilgili doküman topladınız mı?

3

İç mekânda poz verme kurallarını tartıştınız mı?

4

İç mekânda poz vermeye ilişkin konsepte uygun kurgulamalar
yaparak bunlar üzerinden uygulamalar yaptınız mı?
Yaptığınız uygulamaları kayda aldınız mı?

5
6
7

İç mekânda poz verme kurallarına ilişkin bilgi ve görsel araçları
sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi?
Kendi yaratıcılığınız doğrultusunda hazırladığınız konseptlerin iç
mekânlarda poz vermeye ilişkin öğrenme sürecinize katkısı
olduğunu düşünüyor musunuz?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki sorulara cevap vererek kazandığınız bilgileri değerlendiriniz.
1.

Fotoğraf çekimlerinde yandan gelen ışığın etkisi nedir ?
A)Dokuların ortaya çıkmasını sağlar.
B)Derinlik etkisini yok eder.
C)Tüm gölgeler aşağıya doğru uzar.
D)Konuyu siluet hâline getirir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarından biri değildir?
A)Spot
B)Floresan lamba
C)Gökyüzü
D)Tungsten ışık

3.

Fotoğraf çekiminde doğal ışığı etkileyen unsurlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Farklı mevsimler
B)Günün farklı saatleri
C)Işığın geliş yönü
D)Modelin konumu

4.

İç mekân çekimlerinde ışık seçimini hangi unsur belirler ?
A)Mekânın aydınlatma durumu
B)Fotoğrafçının tutumu
C)Müşterinin tutumu
D)Mevcut donanım

5.

Karmaşık iç mekânlarda ışığın niteliği ne olmalıdır ?
A)Işık kontrast yaratacak biçimde kullanılmalıdır.
B)Işık ayrıntıları gösterecek nitelikte ve dengeli olmalıdır.
C)Mutlaka yapay ışık kaynağı kullanılmalıdır.
D)Işık yandan gelmelidir.

6.

Büyük ölçekli iç mekânlarda çalışılırken hangi unsurlara dikkat edilmelidir ?
A)Konuda seçici olunmalı.
B)Mekân çekimden önce incelenmeli.
C)Konu ve mekânın özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalı.
D)Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Bu faaliyetle kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, farklı dış mekânlarda poz verme
kurallarını uygulayıp öğrenebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Poz vermeye ilişkin farklı dış mekânlardaki uygulama alanlarını araştırınız..
Toplumsal etki yönünden dış mekânlarda poz vermeye ilişkin kuralları araştırınız
Dış mekânlarda poz vermenin önemini ve çalışmanın sonucuna etkisini araştırınız

3. FARKLI DIŞ MEKÂNLARDA POZ VERME
3.1. Manzara ve Mimari Yapılar
Doğa-ve manzara fotoğraflarında dikkat edilmesi gereken ilk konu, doğal ışık altında çalışma
zorunluluğudur. Bu nedenle günün farklı saatlerinde farklı etkiler yaratan ışığı iyi tanımak gerekir.
Genellikle sabah ve akşam üstü ışığında çalışmak yeğlenir. Bu yanal ışığın oluşturacağı gölgeleri
kullanarak fotoğrafa derinlik katmak mümkün olacaktır. Tam bir günümüzü ayırarak belirli bir
manzarada, gün boyunca ışığa bağlı olarak meydana gelen önemli değişiklikleri kaydetmek ve bu
sonuçlardan yararlanarak konsepti belirlemek önemli bir ön çalışmadır. Bir diğer ön çalışma da
konunun farklı duyguları yansıtmak için, farklı noktalardan ve açılardan çekilmiş fotoğraflarıdır. Tüm
bu ön çalışmalardan yararlanarak o anda, orada bulunmanın (konsepte göre) nasıl bir şey olduğu
konusunda kapsamlı ve dengeli bir izlenim yaratılabilir. Konu fotoğraflanırken mekânın ya da
konseptin içinde yaşanan duyguyu ve atmosferi veren özellikler yakalanmalıdır.
Çekim aşamasında önce konu ve çevresi arasındaki ilişkinin fotoğrafa nasıl yansıtılacağını
zihinde canlandırmak gerekir. Bu da zamanla kazanılan bir yetenektir. Bir fotoğrafın nasıl
görüneceğini anlamanın yollarından biri de konuya vizörden bakmaktır. Vizörden bakıp farklı kare
tespitleri denenerek içlerinden en uygun olana karar verilmelidir.
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Resim 3.1: Dış mekânda fotoğraf çekimi

Fotoğrafta diğer bir unsur da ön plandır. Ön planın iki işlevi vardır. Birincisi: Ön plan, izleyiciyi
fotoğrafın içine çeken etkin bir unsur olarak kullanılabilir. Fotoğrafta tek bir hâkim unsur bulunmalı
ve geri kalan unsurlar ise ikincil, ama destekleyici bir görev yüklenmelidir. Göz resme hakim
unsurdan yola çıkarak görsel düzlemleri araştırmaya ve yeni ayrıntıları yakalamaya başlayacaktır.
Dolayısıyla hâkim olan unsurun fotoğrafta nereye yerleştirileceği önemlidir.
İkincisi: Manzara fotoğrafında konuyu çerçevelerken bir kemer, bir köprü ayağı, bir kapı girişi,
doğal bir kaya formu veya ağaçlar, yapraklar görüntünün kalan kısmına bir çerçeve oluşturabilirler.
Manzara fotoğrafı sadece kırsal alan çekimleriyle sınırlı kalmayan, çok geniş kapsamlı bir
konudur. Güçlü bir manzara görüntüsü elde edebileceğimiz yerler, sadece doğal güzellikler değildir.
Ağır sanayinin gelişmesiyle hasar gören ve bozulan bir bölge bile, etkileyici manzara fotoğrafları elde
etmek için bir fırsat oluşturabilir. Bu tür fotoğraflarda mekân duygusu ve çevrenin karakterinin
yansıtılması önemlidir. Yine alışılmadık ya da tuhaf mekânlardaki güzellikleri yakalayarak da etkili
fotoğraflar çekebilir. Öncelikle bu tür fotoğraflarda aranılan özellik güçlü grafik biçimler, açık ve
koyu tonların kontrastları, alışılmamış ışık oyunları ve en önemlisi izleyicinin gözünde ilk bakışta
‘’bütünüyle anlaşılmayan’’ bir konudur.
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Resim 3.2: Kent alanlarında fotoğraf çekimi

Manzara fotoğrafı için bir diğer alan ise, kent manzaralarıdır. Kent alanlarında bulunan konu
malzemesinin zenginliği ve çeşitliliği,kent manzaralarını ilginç kılar. Gökdelenlerin desen ve çizgileri,
eskiyle yeninin zıtlığı ve kentin kalbi olan insan faktörü, görsel bir şölen oluşturur. Kent
manzaralarında ölçek, kır manzaralarında olduğu kadar önemlidir. Sahnenin büyüklüğü konusunda
fikir verdiği gibi, konuya dramatik bir duygu da katar.
Kentlerin karakterleri ve duyguları çok çeşitlidir. Son birkaç on yıl içinde oluşan ya da eskiden
olanları silip süpürerek varolan bazı kentler, daha çok günceli yansıtırlar. Bazıları ise taşıdığı yeni
özelliklerin yanı sıra, geçmişle mimari ve tarihi bağlarını koruyabilmiştir. Bu amaçla mekânların
atmosferini iletmekte çok önemli rol oynayan küçük ayrıntıları ya da oluşumları gözden kaçırmamak
gerekir.
Manzara fotoğrafında mimari yapılar da önemlidir. Mimarlar, doğa ve insan ihtiyaçları arasında
göze hoş gelen bir uyum elde etmek için genellikle binalarını çevre ile bütünleştirmeye çalışırlar.
Uzun bir zaman süresi içinde gelişmiş eski bir yerleşim bölgesine ait binalar inşa edildikleri çevrelere
çok doğal şekilde uyum sağlamış oldukları için, çoğu zaman daha çekici görünürler. Kendi bahçeleri
ve arazileri olan binalar genellikle belli bir bakış açısından çok iyi görünecek şekilde tasarlanmışlardır.
Örneğin, iki yanı ağaçlarla kaplı bir yol görünümü, bakışı doğal olarak yolun ucundaki eve doğru
yönlendirebilir.
Dış mekân çekimleri için üzerinde durulması gereken bir diğer alan da mimari fotoğraflardır.
Mimari fotoğrafın amacı, yapıyı ve belli ölçüde çevresi ile olan ilişkisini tanımlamaktır. Bununla
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birlikte binanın yapım aşamalarını belgelemek ya da bir yöreyi, bir kenti belgelemek için de
fotoğraftan yararlanılır. Fotoğraflanacak yapının nasıl bir yapı olduğunu, özelliklerini bilmek gerekir.
Fotoğrafçı ön hazırlıklarını tamamladıktan sonra yapının hangi amaçla
fotoğraflanacağını
belirlemelidir
Yapı farklı amaçlarla fotoğraflanabilir. Yapının sadece kendisini anlatmak için, yapının çevresi
ile olan ilişkisini anlatmak için, yapının aşamalarını belgelemek için, arkeolojik yapıları ve kazıları
belgelemek için, yapının işlevini anlatmak için ya da tanıtım amacıyla ve yapımcı firma için yapılan
çekimler. Burada önemli olan, hedefi doğru yansıtabilmektir. Bunun için farklı yaklaşımlar söz konusu
olabilir; birincisi, fotoğrafçı kadrajın içine sadece yapıyı değil kendi yorumunu da katar. Bunu
yaparken de insan, bulut, ağaç, gökyüzü, ışık, perspektif gibi öğeleri yorumuna yardımcı unsurlar
olarak katar. İkincisi, fotoğrafçı kendi yorumunu katmadan yapının her cephesinin tam karşıdan
çekilmiş görüntüleri ile yapının çevresiyle olan ilişkisi ve işlevi gibi yapının özelliklerine ilişkin bir
anlatım yolu seçer. Anlamlı bir mimari fotoğraf, sadece mimariyi ilginç bir şekilde göstermekle
kalmamalı, aynı zamanda mimarinin içerdiği bakış açısını da bir anlamda yansıtmalıdır.

Resim 3.3: Dış mekân fotoğraf çekimi

3.2. Karda ve Kötü Hava Koşullarında Çekim
Karlı havalarda ortamda çokça yayılmış ve yansıyan
ışığın olduğu dikkate alınırsa, ışık konusu çok daha fazla
önem kazanır. Yalnızca kar değil, tüm beyaz tonlar
fotoğraflanması güç konulardır. Bunun sebebi ışığı yansıtma
özellikleridir. Fotoğraf makinelerinde bulunan ışıkölçer
dediğimiz aletler kar çekimlerinde olduğu gibi bu tondan daha
açık ya da koyu tonların değerlerini doğru olarak ölçemezler.

Resim 3.4: Kar çekimi
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Kar gibi konuların çekimlerindeki zorluk da buradadır. Genel olarak karın ışığı fazla yansıttığı,
bu sebeple de ışıkölçerin ortamda çok fazla ışık varmış gibi çalışacağı dikkate alınır. Bunun yanı sıra,
konu ışık ilişkisini de önemsemek gerekir.
Kar fotoğrafları genellikle ayrıntı yerine, form üzerine dayanan görüntüler oluşturur. Ancak
donmuş su tanelerinin görüntülendiği örnekte olduğu gibi, ayrıntılar üzerinde yoğunlaşmak da çok
ilginç sonuçlar verebilir. Gölgede kar fotoğrafı çekerken renklerin ciddi biçimde maviye kaydığını
görülür. Bunu düzeltmek için uygun filtreler kullanılır.

Resim 3.5: Farklı hava koşullarında fotoğraf çekimi

Kötü hava koşullarının çalışmaları sekteye uğratması mümkündür. Ancak kötü hava koşullarını
dikkate almak nefes kesici fotoğraf fırsatlarını kaçırmak anlamına gelebilir. Bulutlar, yağmur, pus ve
kar çoğunlukla fotoğrafçılıkta en iyi sonuçları ortaya çıkarır. Bu çekimleri yapmak için, biraz fazladan
özen ve azim dışında, çok özel bir tertibata ihtiyaç yoktur. Yağmur, fotoğraflara fazladan yaratıcı bir
unsur ekleyebilir. Su, özellikle hava kararmışken, tam bir ayna görevi görür. Bu yüzden su, renkli kent
yansımalarını göstermek için kullanılabilir.

3.3. Gece ve Alacakaranlık Çekimleri
Gece, ışık bakımından en zayıf ortamdır. Bu sebeple fotoğraf çekimi zor, ancak fotoğraflardaki
sonuç etkileyicidir. Örneğin sokak lambaları, vitrin ışıkları ya da ay ışığının yarattığı manzaralar ilginç
imkânlar sunar. Bazı durumlarda flaş kullanmak da fotoğrafa ilginç etkiler katabilir. Ancak flaş
kullanımı fotoğrafta gereğinden fazla aydınlatma sağlayacağından dikkatli olunmalıdır.
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Resim 3.6: Alacakaranlık çekimi

Gece ve alacakaranlık ortamlarda ışık aşırı, derecede kontrast görüntü oluşturur. Göz bu az ışık
karşısında detayları görebilir, fakat fotoğraf bunu algılamayabilir. Bunun için yapılacak işlerden biri
akşam alacakaranlığında gökyüzündeki aydınlık tamamen kaybolmadan yapılan çekimlerdir. Diğer bir
yöntem ise şehirde veya kasabada yağmurdan sonra yolların ve kaldırımların ıslaklığının yansımasını
kullanarak fotoğraf çekimi yapmak. Ayrıca hareket hâlindeki araçların ışıkları, maksimum ışık
kaynağı sağlayabilir. Burada kaçınılması gereken bir nokta sokak lambalarının tepeden gelen
ışıklarıdır. Bunlar derin pusluluk ve hoş olmayan gölgeler meydana getirir. Ay ışığında manzara
çekmek için en iyi zaman, ay yükselmeden, fakat karanlık tam olarak bastırmadan önceki andır.
Sadece ay ışığını kullanarak çekim yapılıyorsa, uzun süreli pozlandırma yapılması gerekir. Dolunayda
manzara fotoğraflanabilir. Diğer taraftan alacakaranlık da uygundur.

3.4.Dış Mekânlarda Model Kullanımı
Genel olarak manzara fotoğraflarına insan faktörünü dâhil etmek, fotoğraflara belli bir gerçeklik
kazandırır. Bir diğer açıdan da insan figürü, birlikte çekildiği manzaranın boyutlarını kestirebilmemiz
sebebiyle de etkilidir. Fakat genellikle turizm ve tanıtma amacıyla yapılan çekimlerde amaç; insan
unsurunu da dâhil ederek yapının hedef kitle tarafından algılanmasıdır. Bu çekimlerde yapının, gerek
dışarıdan gerekse içeriden, işverenin isteğine uygun olarak fotoğraflanarak tüm yönleriyle ve
işlevselliğiyle tanıtılması amaçlanır. Eğer yapı, bir tatil köyü ise hedef kitleye dönük olarak tatil
köyündeki aktivitelerin yapıldığı spor tesisleri, yüzme havuzları, bar ve diskotek gibi mekânlar ve
alanlar, mutlaka fotoğraflanması gereken mekânlardır. Bu işlevselliği destekleyen önemli görsel
unsurlardan biri insan figürüdür. Ya da yapının çevresi ile ilişkisi anlatılmak isteniyorsa yine insan
öğesi en güçlü koz olarak kullanılabilir. Çünkü insan varlığı gibi hayati öğeler izleyenin kendini olaya
dâhil edebilmesi için, fotoğrafçının kullanabileceği en kestirme yollardan biridir. Yapının sadece
kendisinin anlatıldığı fotoğraf çekimlerinde bile işlevselliği vurgulamanın yolu, yine insan figürünün
kullanımıdır. Tüm bu nedenlerle, modelin dış mekânlarda, konsepte uygun biçimde poz vermesi
(duruşu) önemlidir. Model konsepti çok iyi kavramalı, bu konuda ön hazırlığını yapmalıdır. Çekimin
yapılacağı mekânı, çalışmaya başlamadan önce görmelidir.
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Çekimin amacıyla ilgili kafasında mutlaka bir planı ve hangi görsel açıların kullanılacağı
hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca konuyu anlatmayı sağlayan yardımcı öğelerin neler olabileceği
konusunda fotoğrafçı ile anlaşmaya varmalıdır. Çalışma öncesi ve çalışmalar sırasında model; konuyu
analiz edebilme, araştırmacı olma ve ortama hızlı bir biçimde ayak uydurabilme ve bedenini,
mimiklerini konsept gereği kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Resim 3.7: Dış mekân fotoğraf çekimi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla gruplar oluşturarak farklı dış mekânlarda poz vermeye ilişkin
dokümanlardan oluşan dosya hazırlayınız ve görsel araçlarla sunum yapınız. Dış mekânlarda poz
verirken dikkat edilmesi gereken kuralları dokümanlar üzerinden tartışarak bu konularda uygulamalar
yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gruplara ayrılınız.
 Farklı dış mekânlarda yapılmış çalışmalarla ilgili
doküman toplayınız
 Dokümanlar üzerinden farklı dış mekânlarda poz
verme kurallarını tartışınız.
 Dış mekân uygulaması için reklam, moda vb. bir
alan ve bir konu belirleyiniz.
 Belirlediğiniz alana ve konuya uygun olarak
fotoğraf, klip, broşür vb. eğitim materyali
hazırlayınız
 Fotoğrafa ilişkin ışık,kompozisyon kurallarını
tekrar gözden geçiriniz.
 Uyguladığınız faaliyetlerle ilgili CD , resim,
aldığınız notlar ve dokümanları toplayınız.

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.
 Modülünüzdeki farklı iç mekânlarda poz
verme
kuralları ile fotoğraf çekmeye
ilişkin ışık ve kompozisyon kurallarıyla
ilgili konuları tekrar gözden geçiriniz.
 Paylaşımcı olunuz.
 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Açıklamalarınız açık ve anlaşılır olmalıdır.
 İyi bir dinleyici ve gözlemci olunuz.
 Uygulamalarınızda farklı dış mekânlarda
poz verme kurallarına dikkat ediniz.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Çevrenizdeki arkadaşlarınızla birlikte grubunuzu değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
konularda öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Gruplara ayrıldınız mı?

2

Farklı dış mekânda yapılmış çalışmalarla ilgili doküman topladınız mı?

3
4
5
6
7

Evet

Hayır

Dokümanlar üzerinden farklı dış mekânlarda poz verme kurallarını
tartıştınız mı?
Dış mekân uygulaması için reklam, moda vb. bir alan ve bir konu
belirlediniz mi?
Belirlediğiniz alana ve konuya uygun olarak fotoğraf, klip, broşür vb.
eğitim materyali hazırladınız mı?
Farklı dış mekânlarda poz verme kurallarına ilişkin bilgi ve görsel araçları
sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtımda yeterli olabildiniz mi?
Fotoğrafa ilişkin ışık,kompozisyon kurallarını ve iç mekânlarda poz
verme kurallarını tekrar gözden geçirdiniz mi?

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise, faaliyete geri dönerek tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tümü evet ise, bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
1.

Dış mekân çekimlerinde dikkate edilmesi gereken en önemli unsur nedir?
A)Işık
B)İnsanlar
C)Arka plan
D)Ön plan

2.

Dış mekân fotoğraflarında ön planın işlevi nedir?
A)Konunun etkisini zayıflatmak.
B)İzleyiciyi fotoğrafın içine çekerek konuyu destekleyici bir unsur oluşturmak.
C)Güçlü bir görüntü elde etmek.
D)Hiçbiri

3.

Aşağıdakilerden hangisi manzara fotoğraflarının konusu olamaz?
A)Kırsal mekânlar
B)Kentsel mekânlar
C)Tarihi mekânlar
D)Kurgulanmış mekânlar

4.

Mimari fotoğrafın amacı nedir?
A) Mimari yapının çevresi ile olan ilişkisini tanımlamak.
B) Mimari yapının yapım aşamalarını belgelemek.
C) Mimari yapıyı tanımlamak.
D) Hepsi

5.

Karlı ve kötü hava koşullarında yapılan çekimlerde sonucu etkileyen en önemli unsur nedir?
A) Hayat öğeleri
B) Işık
C) Flaşlar
D) Konuyu oluşturan ayrıntılar

6.

Dış mekân çekimlerinde kullanılan model, aşağıdaki seçeneklerde bulunan hangi özelliklere
sahip olmalıdır?
A)Bedenini ve mimiklerini konsepte uygun olarak kullanmak.
B)Araştırmacı olmak.
C)Çekimin amacına uygun olarak planlama yapabilmek.
D)Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi
değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi doğru ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Modül ile kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak cevaplandırarak
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Fotoğraf Çekmek
Fotoğraf var olan gerçekliği yeni bir gerçeklikle yeniden kurgular
Fotoğrafta ışığın kullanım biçimi fotoğrafın niteliğini belirlemez.
Model, ışığın farklı kullanımında oluşacak etkileri kendi bedenini
ve mimiklerini kullanarak kuvvetlendirebilir.
4 Modelin ışığın kullanım biçimlerini kavramış olması çalışmanın
başarıya ulaşması açısından önemsizdir.
5 Işığın konuyu ortaya çıkarmak, fotoğrafa boyut kazandırmak, gölge
ve aydınlık bölgeleri oluşturmak, rengi ortaya çıkarmak gibi
fonksiyonları vardır.
6 Doğal ve yapay olmak üzere iki ışık tipi vardır.
7 Stüdyo çekimlerinde doğal ışık kaynaklarından faydalanılır.
8 Flaş, soft box, line box ve huni stüdyo donanımlarındandır.
9 Biçimsel kompozisyonda fon önemlidir.
10 Fotoğrafta birbirini tamamlayan devamlı hareketler ritm duygusu
yaratır.
11 Fotoğrafa hayat öğeleri eklemek içeriksel kompozisyonlar
yaratmış oluruz.
1
2
3

12 Fotoğraf çekimleri için hazırlanmış dekorlar, doğal olmalı ve doğru
renk, doku seçimleriyle kurgulanmalıdır.

2. Farkli Iç Mekânlarda Poz Vermek
13 Fotoğrafa konu olan model, planlanan konsept gereği istenilen
duyguları çok iyi yansıtmalı ve doğal olmalıdır.
14 Çekimin içeriğine bağlı olarak yaratılmak istenen atmosferi
yakalayabilmek için günün saatlerinin ışık açısından farklı etkilerini
bilmek gerekir.
15 Işığın geliş yönü sonuç görüntüyü etkilemez
16 Spot ışığı konuya doğrudan yöneltilmelidir.
17 Floresan lambasının bulunduğu mekânlarda çekim yaparken filtre
kullanılmalıdır.
18 Baş ve omuzları içine alan bir çekimde genellikle yan duruşta poz
verilir.
19 Karmaşık iç mekân çekimlerinde kontrast kuvvetlendirilmelidir..
20 Tam boy portrelerde dengeli, doğal bir duruş sağlamak önemlidir.
21 Fotoğrafçı ve modeli çekim yapılacak mekânı önceden görerek
kendi açılarından planlama yapmalıdırlar.
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Doğru Yanlış

3.Farkli Diş Mekânlarda Poz Vermek
22 Manzara fotoğraflarına insan faktörünü

dâhil

etmek

fotoğraflara bir gerçeklik unsuru kazandırmaz.
23 Manzara fotoğrafı sadece kırsal alan çekimleriyle sınırlı kalmayan
çok geniş kapsamlı bir konudur.
24 Mekânların atmosferini iletmekte çok önemli rol oynayan küçük
ayrıntıları ya da oluşumları gözden kaçırmamak gerekir.
25 Anlamlı bir mimari fotoğraf, sadece mimariyi ilginç bir şekilde
göstermekle kalmamalı, aynı zamanda mimarinin içerdiği bakış
açısını da bir anlamda yansıtmalıdır.
26 Gölgede kar fotoğrafı çekerken renklerin ciddi biçimde maviye
kaydığı görülür. Bunu düzeltmek için uygun ışık kullanılır.
27 Gece ve alacakaranlık ortamlarda ışık aşırı derecede kontrast
görüntü oluşturur.
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.
Bu modülü bitirmek için:
Öğrenme faaliyeti 1: Fotoğraf çekmek
Öğrenme faaliyeti 2: Farklı iç mekânlarda poz verme
Öğrenme faaliyeti 3: Farklı dış mekânlarda poz verme
Faaliyetlerindeki değerlendirmeleri başarıyla tamamlamış olmanız gerekmektedir. Modülü
başarıyla bitirdiyseniz öğretmeninizle görüşerek diğer modüle geçiniz.
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
1. Fotoğraf Çekmek
1 Fotoğrafta ışığın önemini anlayabildiniz mi?
2 Fotoğrafta ışığın fonksiyonlarını öğrenebildiniz mi?

Evet Hayır

3 Yapay ışık kaynaklarının kullanıldığı, tasarıma dayalı fotoğraflar elde

edilen mekânlarda kullanılan donanımları ve işlevlerini öğrenebildiniz
mi?
4 Fotoğrafta kompozisyonun önemini anlayabildiniz mi?
5 Dekor hazırlanırken izlenilen yöntemleri anladınız mı?
2. Farklı İç Mekânlarda Poz Verme
7 Farklı iç mekânlarda yapılan portre çekimlerinde dikkat edilecek
hususların neler olduğunu öğrendiniz mi?
8 İç mekânlarda çekim yaparken ışık seçimini aydınlatma durumunun
belirlediğini öğrendiniz mi?
9 İç mekânda ışık kullanımına ilişkin yöntemleri öğrendiniz mi?

10 Karmaşık iç mekânlarda ışığın niteliğinin ne olması gerektiğini
öğrendiniz mi?
11 Büyük ölçekli iç mekân çekimlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini
öğrendiniz mi?
3. Farkli Diş Mekânlarda Poz Verme
12 Ön planın işlevlerini öğrendiniz mi?
13 Mimari yapıların hangi amaçlarla fotoğraflandığını öğrendiniz mi?
14 Mimari yapıların fotoğraflanmasında farklı yaklaşımların olduğunu
öğrendiniz mi?
15 Kar gibi tüm beyaz tonların fotoğraflanmasındaki güç ışığı yansıtma
özelliği olduğunu öğrendiniz mi?
16 Gece ve alacakaranlık ortamlarda, akşam alacakaranlığında,
gökyüzündeki aydınlık tamamen kaybolmadan ya da yağmurdan sonra
yolların ve kaldırımların ıslaklığının yansımasını kullanarak çalışmak
gerektiğini öğrendiniz mi?
17 Fotoğrafta insan unsurunun hangi amaçlarla kullanıldığını öğrendiniz
mi?
18 Fotoğraf çekimlerinde kullanılan modelin hangi özelliklere sahip
olması gerektiğini öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa ya da kendinizi yeterli
görmüyorsanız işlemi tekrar ediniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
D
D
D
C
C
B
Şekiller dokular
Ön
hazırlığının

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
C
D
A
B
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6

A
B
D
D
B
D
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MODÜL OBJEKTİF TESTLER CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
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