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Gazetecilik
Foto Muhabirliği
Gezi ve Mekân Fotoğrafçılığı
Gezi-mekân fotoğrafçılığı ile ilgili kavramları ve kaynakları
tanıyıp gerekli hazırlıkları yaparak gezi-mekân fotoğrafı
çekebilme modülüdür.
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Gezi-mekân fotoğrafı çekmek
Genel Amaç
Bu modül ile gezi-mekân fotoğrafçılığıyla ilgili kavramları
ve kaynakları tanıyıp gerekli hazırlıkları yaparak magazin
fotoğrafı çekebileceksiniz.
Amaçlar
1. Gezi-mekân fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları
analiz edebileceksiniz.
2. Gezi fotoğrafı çekebileceksiniz.
3. Mekân fotoğrafı çekebileceksiniz.
Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri
ortamı, fotoğraf dernekleri, fotoğraf kulüpleri, sinema,
tiyatro, konferans gibi kendi kendine ve grupla
çalışabileceğiniz tüm ortamlar
Donanım: Fotoğraf makinesi, yardımcı malzemeler,
bilgisayar donanımlı atölye, projeksiyon, internet, süreli ve
süresiz yayınlar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme soruları ile sınıf içinde oluşan tartışma ve
karşılıklı fikir alışverişleri sonunda kendinizi ölçerek
değerlendireceksiniz.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
İŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanoğlunun görüntüye olan bağlılığı, henüz Paleolitik Çağda Altamira
Mağarası'ndaki av resimlerinin büyüsüne kapılmasıyla başlar. Aslında bu, günümüze değin
sürecek olan doğayı yansıtma çabalarının da başlangıcı olacaktır. Binlerce yıl sürecek olan
bu tasvir tutkusu, kimi zaman sembollerle yazıya dönüşecek, Myken seramiklerinin üzerinde
mitolojik öyküler olarak işlenecek; kimi zaman da mezar lahitlerinin üzerlerinde savaşın en
can alıcı anları olarak karşımıza çıkacaktır.
Moritz HARTMANN, 1851 tarihli güney Fransa gezisi günlüğünde, "Herhâlde insanın
en güzel ve en masum tutkularından biridir." demektedir seyahat için.
İnsanlar, bulundukları yerden uzakta da olsa; anıtları, kentleri, tarihsel kalıntıları, doğa
güzelliklerini, sanat yapılarını yakından görmek, başka bir ülkeyi ve başka bir yöreyi
tanımak ister. Orada yaşayanların törelerini, göreneklerini, yaşamlarını bilmek ister. İnsanlar
bu amaçla yazılmış yazıları da okuma eğilimindedir. Bu istek; insanlar arasında sevgi,
arkadaşlık ve dostluk bağlarının doğup gelişmesini sağlar.
1870'lerde fotoğraf, gezginler tarafından gördükleri coğrafyaları görüntülemek
amacıyla kullanılmaya başlandı. Günümüzdeyse "gezi-mekân fotoğrafçılığı" akademik
eğitim çerçevesinde olan bir dal.
Bu modülde; gezi-mekân kavramı, gezi-mekân fotoğrafçısı ve çalışma koşulları ve
gezi-mekân haber kaynaklarını öğrenecek, fotoğrafçının uyması gereken etik değerleri ve bu
değerlere uymanın önemini kavrayacaksınız. Ayrıca gezi-mekân fotoğrafçısının ihtiyaç
duyacağı çekim tekniklerini öğrenerek gezi-mekân fotoğrafı çekebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Gezi-mekân fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Gezi-mekân fotoğrafçıları hakkında bilgi toplayarak sınıf arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Gezi-mekân fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi hazırlayarak derste
arkadaşlarınıza sununuz.
Gezi-mekân fotoğraflarında etik ilkelere uymanın önemini tartışınız.

1. TEMEL GEZİ-MEKÂN BİLGİSİ VE GEZİMEKÂN FOTOĞRAFÇILIĞI
1.1. Gezi-Mekân Kavramı Tanımı, Önemi ve Özellikleri

Fotoğraf 1.1: Gezi-mekân fotoğrafları
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Gezi; Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun
yolculuk, gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuktur. Mekân ise bulunulan
yer anlamındadır.
Geziler, sadece ekonomik yararlar sağladığı için değil, insanlar arasında dostluk
duygularının doğup gelişmesine yardımcı olduğu için de yararlıdır. Gezmek, dinlenmenin bir
çeşididir. Çalışmaya ara vererek yorgunluğu gidermektir. Zamanı iyi güzel ve hoş
geçirmektir.
İnsanlar, bulundukları yerden uzakta da olsa anıtları, kentleri, tarihsel kalıntıları, doğa
güzelliklerini, sanat yapılarını yakından görmek ister. İnsanlar başka bir ülkeyi bir yöreyi
tanımak ister. Orada yaşayanların törelerini, göreneklerini, yaşamlarını bilmek ister. İnsanlar
bu amaçla yazılmış yazıları da okuma eğilimindedir. Bu istek, insanlar arasında sevgi,
arkadaşlık, dostluk bağlarının doğup gelişmesini sağlar.
Gazete ve dergilerde yer alan gezi ve mekân yazıları da fotoğraflarla desteklenir.
İstihbarat haberlerinde önemli olan fotoğrafın olayı yansıtması olduğu için bazen fotoğraf
tekniği açısından düşük kalitede fotoğraflar da kullanılabilir. Gezi ve mekân fotoğraflarında
ise fotoğraf tekniği açısından kaliteli, estetik açıdan güçlü, daha sanatsal fotoğraflara yer
verilir. Kişi, gezi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır. Bunları hafızada tutmak
güç olacağından gezi esnasında not alınır ve gezi yazılarında bunlar hikâye edilir. Gezi
yazısında yazar, daima gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma ve yanlış bilgiler vermemelidir.
Gezi yazarı, gördüklerini okuyucunun daha iyi algılaması için karşılaştırma yapar.
Okur, sanki o yerleri yazarla birlikte gezer gibi olur.
Eski edebiyatımızda gezi yazısına “seyahatname” denir. Bu alanda Evliya Çelebi’nin
“Seyahatnamesi” ünlüdür. Ancak asıl gezi yazıları Avrupa’ya açılma döneminde görülmeye
başlanmış, gidilen Avrupa şehirleri ile ilgili yazılar yazılmıştır. Namık Kemal, Ziya Paşa
bunların başında gelir.
Gezi yazılarını kitaplaştıran yazarlarımız da vardır. Ahmet Mithat Efendi, Avrupa’da
Bir Cevelan; Cenap Şahabettin, Hac Yolunda, Avrupa Mektupları; Ahmet Haşim, Frankfurt
Seyahatnamesi; Reşat Nuri, Anadolu Notları; Falih Rıfkı, Deniz Aşırı, Zeytin Dağı, Taymis
Kıyıları bunlardan bazılarıdır.

1.2. Gezi-Mekân Fotoğrafçısı Tanımı, Nitelikleri ve Çalışma
Koşulları
1.2.1. Gezi-Mekân Fotoğrafçısı
Gezi-mekân fotoğrafçısı, gezi-mekân konularını gazete ve dergilerde fotoğraflarla
anlatmaya çalışan muhabirdir. Gezi-mekân haberleri, görselliğin ön planda olduğu habercilik
türüdür. Bu tür haberlerde fotoğrafın ayrı bir önemi vardır.
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Gezi-mekân fotoğrafları özen ve kalite gerektirir. Muhabir, bilinçli ve fotoğraf çekim
tekniklerine uygun estetik fotoğraflar çekmelidir. Bu nedenle gerekli donanım ve fotoğraf
bilgisine sahip olmalıdır.

1.2.2. Gezi-Mekân Fotoğrafçısının Nitelikleri
Gezi-mekân fotoğrafçılarının diğer haber fotoğrafçıları ile kıyaslandığında zaman
açısından biraz daha rahat çalışma alanına sahip oldukları söylenebilir. Bunun dışında gezimekân fotoğrafçılığının da kendine özgü güç koşulları vardır. Gezi-mekân fotoğrafçısı, çok
yolculuk yapmak zorundadır. Gittiği ülkelerin ve yerlerin yaşam koşulları kendi alışkın
olduğu şartlardan farklı özellikler taşıyabildiği için o yöreye özgü sorunlar yaşayabilir.
Ayrıca farklı mekânların çekiminde de izin ile ilgili sorunlarla karşılaşabilmektedir.
Gezi-mekân fotoğrafçısı; yeni mekânlara, yeni yüzlere, insanların yaşam hikâyelerine
meraklı olmalıdır. Ayrıca muhatap olduğu kişilerle ilişkilerine çok dikkat etmelidir.
Gezi-mekân fotoğrafçısında olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Fotoğraf çekim tekniklerini çok iyi bilmelidir.

Gündemi takip etmelidir.

Meraklı olmalıdır.

Aktif olmalıdır.

Sık sık yolculuk yapmak zorunda kaldıklarından sağlıklı olmalıdır. Farklı
yaşam koşullarına uyum sağlayabilmelidir.

Araştırma yapmayı sevmelidir.

İletişimi güçlü olmalıdır.

Alanına hâkim olmalıdır.

Röportaj tekniklerini iyi bilmelidir.

Saygılı olmalıdır.

Türkçe’yi etkili bir şekilde konuşabilmelidir.

Yeni trendleri (eğilimleri) yakından takip etmelidir.

En az bir yabancı dil bilmelidir.

İş disiplinine sahip olmalıdır.

Meslek etiğine uygun hareket etmelidir.
Gezi-mekân etkinlikleri yer ve zamana göre belli özellikler taşır. Fotoğraflar ilgi
çekiciliği artıran unsur olarak kullanılmaktadır. Bunun için gezi-mekân fotoğrafçısı yeterli
teknik donanıma ve tam donanımlı makineye sahip olmalıdır.
Olayları kaçırmamak ve eksiksiz fotoğraflayabilmek için iş disiplinine sahip olmak ve
bazı konulara dikkat etmek gerekir. Bunun için;


Foto muhabiri görev yerine zamanında gitmeli. Bulunduğu bölgenin trafik, hava
durumu görev yerinin uzaklığı vb. durumlarını göz önünde bulundurarak gerekli
tedbirlerini almalıdır.
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Randevularına önem vermeli, görüşmelerini zamanında yapmalıdır. Muhabir
daima zamanla yarış hâlinde olduğunu unutmamalıdır.
Görev yerine gitmeden önce çekim senaryolarını ve kurgusunu hazırlamalı,
çekim sırasında karşılaşılacak olumsuzluklara karşı alternatifler hazırlamalıdır.
Muhabirin her ortama karşı mutlaka bir alternatifi olmalıdır.
Takip ettiği konuyu tüm yönleriyle çok iyi araştırmalıdır.
Ortama uygun makine ve gerekli ekipmana sahip olmalıdır. Örneğin alan geniş
ise normal objektifin yanında zoom objektifi de yanında bulunmalıdır. Zoom
objektif kullanacağı için ayak da bulundurması gerekir. Yakın çekimler için
harici flaş gerekebilir. Kısaca gerekli tüm araç-gereçleri yanında
bulundurmalıdır.
Muhabir, alanda en iyi görüntü alacağı noktayı tespit etmelidir. Kısaca konunun
hangi noktada en iyi görüntülenebileceğini bilmeli ve o noktaya
konuşlanmalıdır.
Görevini yaparken çevresinde oluşacak tehlikelere karşı dikkatli olmalıdır.
Daima zinde ve sportif bir bünyeye sahip olmalıdır.
Farklı ve olayı aktaracak fotoğraf çekebilmesi için ışık, renk ve estetik bilgisine
sahip olması zorunludur.

1.2.3. Gezi-Mekân Fotoğrafçısının Çalışma Koşulları
Gezi-mekân fotoğrafçısının çalışma koşulları gerçekten güçtür. Mesai kavramı yoktur.
Türkiye’de gezi- mekân fotoğrafçısı olmanın başlıca koşulları şunlardır:






Gezi-mekân fotoğrafçısı gerek gazetecilikle gerekse fotoğraf çekimi ve kamu
görevi yapma ile ilgili kanuni haklarını bilmelidir. Çünkü özellikle ülkemizde
basın mensupları arasında şiddete ve hakarete en fazla foto muhabirleri ve
kameramanlar maruz kalır.
Fiziksel yapısının yerinde olması gerekir. Herhangi bir fiziksel kusur bu mesleği
yapmaya engel teşkil eder.
Gezi-mekân fotoğrafçılığının belirli bir mesai saati olamaz.
Gazeteler ve haber ajansları foto muhabirlerine teknik altyapıyı hazırlamaz.
Daha çok muhabirin kişisel olarak bu alt yapısını oluşturması beklenir. İyi bir
fotoğraf makinesinin ve gerekli aparatlarının çok pahalı olduğunu düşünürsek
bu meslek için yeterli bir maddi birikime sahip olmalıdır.

1.3. Gezi-Mekân Fotoğrafı Haber Kaynakları
Gezi-mekân haberciliğinin haber kaynaklarının diğer habercilik kaynaklarına oranla
daha geniş olduğunu söylemek mümkündür. Haber toplanırken yararlanılan haber
kaynaklarını şu şeklide sıralamak mümkündür:
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Fotoğraf 1.2: Gezi dergileri















Gezi-mekân dergileri,
Gazeteler,
Ajanslar,
Televizyonlar,
Gezi-mekân programları,
Gezi-mekân sayfaları,
Gezi-mekân siteleri,
Gezi-mekân ekleri,
Gezi-mekân kitapları,
Gezi-mekân işletmeleri,
Gezi-mekân kişileri,
Ünlülerin kişisel internet siteleri,
İnternet siteleri.

1.4. Gezi-Mekân Fotoğrafçılığının Etik Boyutu
Gazetecinin okuyucuları ve haber kaynakları yanında haber yaptığı kişilere karşı da
sorumluluğu vardır. Basın Konseyi’nin meslek ilkeleri; hiç kimsenin, “ırkı, cinsiyeti, yaşı,
sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dinî inançları nedeniyle aşağılanamayacağını (md.1)
”, “kişilerin özel yaşamının, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu
olamayacağını (md.5)” belirtmektedir.
Gezi-mekân çekimlerinde insanların farklı inanç ve düşüncelerine karşı saygılı
olunmalı, farklı kültürlere ve farklı yapıdaki insanlara karşı saygılı yaklaşılmalıdır.
Tüm uğraşlar gibi gezi-mekân fotoğrafçısının da bir meslek ahlakı vardır.
Yaptığı haberin, herhangi birisinin özel hayatına tecavüz ettiğine dair endişesi olan
muhabir, haberini servis sorumlusuna teslim etmeden önce kendisini çok sıkı bir biçimde
sorgulamalıdır.
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Muhabir, tereddüde düştüğü anlarda kamu yararını düşünmelidir. Kamu yararını ön
planda tutmalıdır.
İtalya’da 18 Ağustos 1998’de yürürlüğe giren yasaya göre:








Gazeteci; kişinin evine, bürosuna, ikamet ettiği yere, hastaneye, özel kliniğe
izinsiz giremez.
Gazeteci, 18 yaşından küçüklerin ismini, adının karıştığı olayı ve suçunu
kamuoyuna yansıtamaz.
Gazeteci, kişinin onurunu kırabilecek yazı yazamaz, resim yayınlayamaz.
Kişiyi; din, ırk, siyasi görüş, cinsiyet, hastalık gerekçesiyle suçlayamaz.
Kişinin hastalığını, onur kırıcı biçimde açıklamak, sağlığı ile ilgili izinsiz
ayrıntılı bilgi vermek ya da amansız hastalığını açıklamak yasaktır.
Yorumlamak ve bunları yayınlamak yasaktır.
Gazeteci, tekzipleri mahkeme kararını beklemeden yayınlamak zorundadır.
Ünlülerle ilgili özel haber yapmak için yazılı olarak izinleri gerekmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Gezi-mekân fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurların analizini yapınız.
İşlem Basamakları

 Gezi-mekânla ilgili temel bilgileri
analiz ediniz.

 Gezi-mekân fotoğrafçısının
niteliklerini sıralayınız.
 Gezi-mekân fotoğrafçısının
çalışma koşullarını inceleyiniz.

Öneriler

 Gezi-mekân haberlerinde sıkça kullanılan
terimlerin anlamlarını öğreniniz.
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrar ediniz.
 Sabırlı olunuz.
 Hedef kitleleri dikkate alınız.
 Dikkatli olunuz.
 Basın meslek ilkelerini gözden geçiriniz.
 Çok yönlü düşününüz.

 Gezi-mekân fotoğrafçılığının
kaynaklarını inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1

Gezi-mekân ilgili temel bilgileri analiz ettiniz mi?

2

Gezi-mekân fotoğrafçısının niteliklerini sıraladınız mı?
Gezi-mekân fotoğrafçısının çalışma koşullarını
incelediniz mi?
Gezi-mekân fotoğrafçılığının kaynaklarını incelediniz
mi?

3
4

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınız arasında Hayır yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Eğer
Hayır cevabı vermişseniz, yapamadığınız işlemi ve varsa konularını tekrar ederek ya da
öğretmeninizden yardım alarak eksiğinizi gideriniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gezi fotoğrafı çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gezi fotoğrafları inceleyerek nasıl çekildiklerini tartışınız.

2. GEZİ FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
Gezi denilince akla ilk gelen şeylerden biri manzara kavramıdır. İnsanlar gezi
yaptıkları ortamlarda manzara fotoğrafı çekmek ister. Gelişen teknolojiyle birlikte cep
telefonları, kompak makineler vb. pek çok cihazla fotoğraf çekilebilmektedir. Manzara
fotoğrafı denilince insanların hafızalarında her türlü ortamın çekilmesi yer alsa da aslında
manzara fotoğrafı insan izi olmayan bir doğal alanda canlı veya cansız her türlü nesnenin
genel görünümünün çekilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.
Manzara fotoğrafı kolay ulaşılabilirliği ve konu zenginliğinden dolayı en fazla çekilen
fotoğraf türlerinin başında gelir. Bir doğa gezisinin her anında doğa manzaralarıyla karşı
karşıya kalınır. Çoğu zaman bu manzaralar, gidilen mesafeye ve ışığın durumuna göre
sürekli değişir. Bu görsel zenginlik ve ortamın yarattığı duygu yükü birçok fotoğrafçının
özen göstermeden çekim yapmasına neden olmaktadır. Işık koşulları ve bakış noktası özenle
aranmadan, teknik detaylara girilmeden görülen manzara kopyalanmaktadır.

2.1. Çekim Planlaması
Gezi-mekân fotoğraflarında elde edilecek fotoğrafların başarısı, çekim planları için
gösterilen özen ve hazırlıklar ile doğru orantılıdır. Yapılacak planda dikkat edilecek noktalar
şu şekilde sıralanabilir:
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Fotoğraf 2.1: Örnek fotoğraflar













Plan ve yeterli hazırlık yapmadan verimli ve sorunsuz bir gezi çekimi
yapılamaz.
Gezi amacının net olarak belirlenmesi gerekir.
Fotoğraflanacak alanın kimliğini öğrenmek için ön araştırma yapılmalıdır.
Doğa manzarası gezisi sırasında vahşi yaşam, yakın çekimler, kuşlar gibi farklı
konulardaki fotoğraf arayışı çok zaman alacağından veriminizi düşürür. Gezinin
asıl amacına uygun, bu amacı destekleyen ve planı aksatmayacak konularda
çekim yapılmalıdır.
Gezi planı çok yönlü olarak ele alınmalıdır. Bu metodun kazanılması için genel
coğrafya kültürünün varlığı şarttır. Planınız; yükseklik, iklim, yağış rejimi, nem,
bitki örtüsü, ulaşım, gezi aracının özelliği, izinler, konaklama, terör, rehberlik,
yerel halkın durumu ve kültürü, maliyet, yiyecek, su vb. gibi çok sayıda
değişkene göre şekillenir.
Mutlaka doğru yer ve doğru zamanı tercih edin. Bu bilginin doğru kaynaklardan
edinilmesi gerekir.
Alanın özelliğine uygun fotoğrafik ve kişisel donanımlar seçin.
Kullanamadığınız veya hareketinize engel donanımlar veriminizi artırmaz, tam
tersine size büyük engel olur.
Bilgi kaynakları olarak kitaplar, dergiler, gezi şirketleri, üniversitelerin spor
birimleri, internet, tecrübeli fotoğrafçılar, video, DVD/CD, yerel yönetim,
haritalar sayılabilir.
Mutlaka köy yollarını da gösteren iyi bir fiziki ve karayolları haritası edinmeye
çalışın. GPS kayıtları olan bir bölge ise GPS’nize haritaları yükleyin.

12

Fotoğraf 2.2: Örnek fotoğraflar







Mümkünse ve gerekiyorsa gitmeden önce yerel yönetimlerle veya yöre
insanlarıyla ilişkiye geçip rehberlik hizmeti almaya çalışın. Gezi öncesi bu
olanağı bulamadıysanız gezi alanına vardığınızda araştırma yapın. Yerel
rehberler hem sizi bilgilendirecek hem de yüksek verimde çalışmanızı
sağlayacaktır.
Ulaşım şekline göre yanınızda bulunduracağınız malzeme ve fotoğrafik
donanımlar değişebilecektir.
Özel iklim ve hava koşullarında bir yere gidiliyorsa fotoğrafik donanımların
korunması çok önemlidir.
Geziden önce hava ve yol durumu hakkında son bilgileri edinin.

Bir fotoğraf projesinin veya gezinin en dikkat edilecek noktası “doğru zamanda doğru
yerde olmak” prensibidir. Doğru zaman ve yer seçimini yalnızca atmosfer koşulları
belirlemez. Bu, çekim öncesi sizin yapacağınız çok yönlü hazırlıklarla mümkündür.
Örneğin Türkiye’de her bölgenin farklı coğrafi özellikleri vardır. Derin akarsu vadileri
ve kanyonların fotoğrafları için özellikle Akdeniz Bölgesi olmak üzere tüm Toros Dağları
doğru seçimdir. Nisan, mayıs, haziran aylarında karların erimesiyle sular en coşkulu hâlini
alır. Nisan ve mayıs aylarının ilk yarısında sular coşkulu akar ama bulanık olabilir. Mayıs ve
haziranda ise sular yeşil, mavi rengini alarak açık renkli kalker kayaları arasından coşku ile
akar.
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Üç ay boyunca su kaynağının içinde sabırla bekleyen fotoğrafçı, inanılmaz kareler
yakaladı.

Fotoğraf 2.3: Örnek fotoğraf

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Greg du Toit, üç ay boyunca hayvanların su kaynağının
içinde doğru anı yakalamak için bekledi. Fotoğrafçı, su kaynağından önce doğru fotoğraf
için hayvanların su içtiği bölge etrafında saklanma yerleri inşa ettiğini, çukurlar kazdığını,
ama başarılı olamadığını açıkladı. Son çare olarak çamurlu havuza girmeye karar veren Greg
du Toit, bu sayede kimi tropik hastalığa da yakalandı. Toplamda 270 saat boyunca suyun
içinde kalan 32 yaşındaki fotoğrafçı, bütün bu çabalarının karşılığını daha önce hiç
görülmemiş kareler yakalayarak aldı.
2.3: Örnek fotoğraf
İstanbul ve Doğu Karadeniz üzerinden mart, nisan, eylül, ekim aylarında tüm Avrupa
ve Rusya’nın kuşları geçer. Türkiye’de yaşamadığı hâlde farklı kuş türlerini bu göç sırasında
doğru yerde bulunarak çekmek mümkün olabilir.
Sonbaharda yaprakların büyüleyici renk değişimi gözlenir. Bu renkleri özellikle
Karadeniz olmak üzere geniş yapraklı ormanların bulunduğu yerlerde ekim ve kasım
aylarında görebilirsiniz. Büyük topluluklar hâlinde rengârenk bozkır çiçeklerini çekmek
isterseniz bu çiçek topluluklarının görülme süresi bozkırın sert hava koşullarından dolayı
kısa olur. Onlara yalnızca mayıs ayının ikinci yarısından haziranın ilk yarısına kadar geçen
sürede, karasal iklimin görüldüğü bölgelerde ve civarında, özellikle de nadasa bırakılmış
tarlalarda rastlarsınız. Bir başka mevsim ve yerde bu çiçek topluluklarını göremezsiniz.
Doğru zaman her yıl hava koşullarına göre değişebilir. Bu döngü mutlaka takip edilmelidir.
Fotoğraf alanını, yalnızca gezi anına göre değerlendirmek eksik bir gözlem olur.
Coğrafyanın, farklı mevsimler ve koşullardaki özelliklerini düşünmek, güneşin doğuş ve
batış noktalarını belirlemek ve bilgi toplamak çok önemlidir. Bu bilgileri daha sonra doğru
kullanabilmek için yazılı veya görsel olarak kayıt etmek gerekir. Bu bilgiler daha sonra aynı
alanda yapacağınız geziden daha yüksek verim almanızı sağlayacaktır. Bazen de aynı gezi
sırasında değişen hava koşullarına göre tutulan bilgi, hemen size geri döner.
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Kısaca gezi fotoğrafı çekeceğimiz yer hakkında önceden çok iyi bir araştırma yapmak
çekimlerin kalitesini artıracaktır.

2.2. Gezi Fotoğrafı Donanımları
2.2.1. Fotoğraf Makinesi
Gezi-mekân fotoğrafları için değişken objektifli, standart özellikleri bulunduran bir
SLR fotoğraf makinesi yeterli olacaktır. Fotoğraf makinesinde dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta yağmur, tozlu ortamlar, sis gibi doğa koşullarında çalışılacağıdır. Bu yüzden
giriş seviyesindeki bir SLR fotoğraf makinesi değil de profesyonel bir fotoğraf makinesi
almak daha iyi olacaktır. Ayrıca bu makinelerde sensör kalitesinin ve dinamik aralığın daha
da geniş olması özellikle tercih edilmelidir. Giriş seviyesindeki bir SLR makineniz varsa sert
hava koşullarında daha özenli koruyarak fotoğraf çekmeniz gerekir.

2.2.2. Objektif ve Filtreler
Objektif seçiminde tercihiniz öncelikle geniş açı olmalıdır. Geniş açılı zoom lensler manzara
çekimlerinde büyük kolaylıklar sağlar. Full frame makineler için 14-24 mm, 16-35 mm gibi
lensler; APS-C sensörlü makineler için özel üretilen 10-22 mm, 12-24 mm gibi lensler gayet
uygundur. Genel amaçlı geniş açı ve kısa tele özellikli bir zoom objektif alınacaksa 24
mm’den başlayanlar tercih edilmelidir. Örneğin 28-105 mm, 35-105 mm, 28-70 mm yerine
24-85 mm, 24-105 mm, 24-120 mm daha uygundur.

Fotoğraf 2.4: Değişik objektif ve filtreler

Manzara fotoğraflarında, genel görüntüden yapılacak kadraj seçimleri önemli
olduğundan tele objektiflere ihtiyaç duyulur. Daha az sayıda objektif almak ve taşımak için
iyi bir tele zoom, asal objektiflere göre avantajlıdır. Tele zoom objektiflerin seçiminde
mutlaka performans analizi yapılmalı. Orta kalitedeki tele zoomların; uç bazen orta değerleri
özelikle açık diyaframda kullanıldığında keskinlik ve renk açısından kötü sonuçlar verebilir.
Bu nedenle tele zomlar performans açısından iyi araştırılmalıdır.

15

Fotoğraf 2.5: Değişik filtreler

Objektiflerin en net ve kontrast sonucu elde ettikleri diyafram değeri, o lensin en açık
diyafram değerinin 2 stop üzeridir. Derinlik üzerine bir fotoğraf çekilmiyorsa mutlaka bu
kurala uyulması gerekir. Az ışıklı ortamlarda fotoğraf çekimi için 50 mm f: 1.4 veya f: 1.8
gibi açık diyaframlı asal bir objektifin varlığı önemlidir. Böylece düşük ISO kullanarak daha
kaliteli fotoğraf çekilebilir.
Ayrıca çoğu zaman UV filtreye ihtiyaç duyulmaktadır. Polarizasyon filtresi; güneşli,
ıslak yüzeyler gibi yansımanın fazla olduğu ortamlarda yansımanın kontrolü ve renk
doygunluğunun elde edilmesi için vazgeçilmezdir.
Ayrıca açık
gökyüzü olan havada geniş açı kullanımı sırasında kadrajınız ışık kaynağına yakın yerlerde
ise gökyüzündeki mavilik, açıktan koyu renge, büyük farklılıklar gösterecektir. Geniş açılı
lenslerde kapalı diyaframlarda kalın duvarlı filtreler köşe kararması yaptığından ince kenarlı
filtre alınması gerekir. Gri graduated filtre uygun kadrajda kullanıldığında fotoğrafınızı ışık
farklılıklarından koruyacaktır. Objektiflerin özelliklerini koruması ve filtrelerin tam işlevini
görmesi için iyi markalar tercih edilmelidir.

2.2.3. Ayak ve Kafalar
Gezi-mekân fotoğraflarının vazgeçilmez yardımcı aracı, üçayak yani tripod’lardır.
Üçayak gerektiğinde teleconvertor ile birlikte tele objektifi taşıyacak kadar kuvvetli,
titreşimlerden az etkilenen yapıda, alçak çekim için ise yerden yüksekliği mümkün
olduğunca düşük türden tercih edilmelidir. Doğada farklı eğim ve koşullarda kullanılması
için üçayağın bacakları farklı açılarda hareket etmeli. Hatta tercihen en az 90 dereceye kadar
açılanlar tercih edilmeli. Bu özellikler genelde ufak boy ayak ve kafalarda değil, orta boy
ayaklarda bulunur.
Manzara çekimlerinde üç yönlü kafaların yönlerinden birinin veya ikisinin
sabitlenmesi sonucu serbest yön değişken kullanılabilir; ancak bu çok pratik değildir. Top
kafalar son derece pratik ve rahat kullanım sağlar. Dijital fotoğrafla birlikte panoramik çekim
çok kolaylaştığından buna uygun kafaların bulundurulmasında fayda vardır.

2.2.4. Diğer Yardımcı Araçlar
Mutlaka birden fazla yedek pil bulundurulmalıdır. Pillerin çekim sayısı havanın
soğukluğu ile doğru orantılı azalmaktadır.
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Hafıza kartları düşük ve yüksek sıcaklıklardan etkilenmeyen özellikte, hızlı yazma ve
okuma değerlerine sahip olmalıdır. Yanınızda her zaman ortalama çekim sayınızın çok
üstünde yedek kart bulundurmalısınız.
GN değeri yüksek bir harici flaş her zaman gereklidir. Işığı özgürce kullanabilmek
için flaşı uzaktan kumanda ile kontrol eden yardımcı donanımların alınması faydalı olacaktır.

Fotoğraf 2.6: Fotoğraf çantası

Yağışlı havalarda donanımlarınızı koruyarak çekim yapacağınız bir düzenek yanınızda
bulunmalıdır. Düşük hızlı çekimlerde elle deklanşöre basmak sarsıntıya neden olur. Bu
nedenle mutlaka uzaktan kumanda veya deklanşör kablonuz olmalı. Self timer ancak
tamamen durağan ortamlarda işe yarar.
Ekipman taşımak için amacınıza uygun çanta tercih edin. Sırt çantaları iyi hava
koşullarında ve kısa süreli gezilerde kullanışlıdır. En ufak bir ihtiyacınızda yere koyarak
kullanmak zorunda kalırsınız. Fazla yürüyüş gerektiren yerlerde sırt çantası yerine küçük
omuz çantası ve her türlü ihtiyacınızı karşılayacak kadar geniş sırt çantası kullanmak daha
verimlidir. Fotoğraf çantanıza sığmayan diğer donanımlarınızı sırt çantanızda özel kaplarda
taşıyabilirsiniz.

2.3. Gezi Fotoğrafı Çekim Teknikleri
Gezi-mekân fotoğraflarında konuların durağan ve fotoğrafçının kontrolünde olması
çekim tekniğinin kusursuz olmasını gerektirir. Çekim tekniklerinde en önemli iki nokta,
amaca uygun konu netliği ve doygun renkli fotoğrafı elde etmektir.

2.3.1. Net Fotoğraf Elde Etmek
Net fotoğraf çekmek için çok farklı değişkenlerin kontrolü ve buna uygun donanımları
gereklidir. Bu donanımlar ve kontrol edilmesi gereken unsurlar şu başlıklar altında
incelenebilir.

Fotoğraf makinesi

SLR fotoğraf makinesi kullanmak

Yüksek çekim hızı tercih etmek
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Düşük ISO kullanmak
Tamamen amaca uygun ve kontrollü diyafram değeri atamak ve buna
bağlı alan derinliğini kontrol etmek
Doğru pozlama yapmak
Düşük çekim hızlarında ayna kaldırma özelliğini kullanmak
Elle yapılan düşük hızlı çekimlerde sürekli çekim modunu seçmek
RAW formatta çekmek
Çekim parametrelerinde kontrast ve keskinlik parametrelerini en düşük
değerlerde kullanmak
Dinamik aralık değeri yüksek bir fotoğraf makinesi kullanılırsa yüksek
kontrast fotoğraflarda açık ve koyu bölgelerdeki detaylar, çizgiler ortaya
çıkacaktır.
Yüksek çözünürlüğe sahip ve büyük sensörlü bir fotoğraf makinesi
kullanmak

Objektif

Fotoğraf 2.7: Örnek mekân fotoğrafı








(Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)

Kaliteli objektif kullanmak
Doğru netleme noktası belirlemek
Objektiflerin titreşim engelleyici özelliğini tripod kulanımında kapatmak
Objektifleri en yüksek performansta ve en fazla çizgi ayırma
kapasitesinin olduğu en açık diyaframın 2 stop üzerindeki değerde
kullanmak
En açık ve kapalı diyafram değerlerini zorunlu olmadıkça kullanmamak
Zoom objektiflerin orta odak değerlerine yakın çekimler yapmak
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Yardımcı araçlar

Üçayak kullanmak

Deklanşöre elle basmamak

Self timer, uzaktan kumanda veya kablo deklanşör tercih etmek

Flaş kullanarak ek ışık elde etmek veya kontrastı kontrol etmek

Objektifin önünde gereksiz duran UV, skylight türü filtreleri çıkarmak



Işık ve atmosferik koşullar

Parlak ışıkta daha net fotoğraf elde edilir.

Işığın geliş yönü ve açısı önemlidir. Işık, konuya küresel koordinat
sistemine göre 90 derecelik açı ile geldiğinde en keskin çizgili fotoğraflar
elde edilir.

Havadaki nem oranı, yağmur, kar yağışı arttıkça netlik azalır.

Uzak çekimlerde derin hava tabakaları sis, pus netliği azaltmaktadır.

Düşük nemli bölgelerde, soğuk ve rüzgârlı havalarda uzakların daha net
fotoğrafı elde edilir.

2.3.2. Doygun Renk Elde Etmek


Fotoğraf makinesi

SLR fotoğraf makinesi kullanmak,

Doğru pozlama yapmak,

Düşük ISO kullanmak,

Raw çekmek,

Doğru beyaz ayarı kullanmak,

Fotoğraf 2.8: Örnek mekân fotoğrafı
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( Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)





JPEG çekimlerde doygunluk başta olmak üzere kontrast, keskinlik
parametrelerine doğru değer atamak,
Dinamik aralık değeri yüksek bir fotoğraf makinesi kullanmak. Böylece
yüksek kontrast fotoğraflarda açık ve koyu bölgelerdeki detay kaybı
olmayacak veya en aza inecektir.
Yüksek çözünürlüğe sahip ve sensör kalitesi yüksek bir fotoğraf makinesi
kullanmaktır.



Objektif

İç yansımayı minimuma indirgeyen objektif duvarları ve mercekleri
kaplamalı objektifleri seçmek,

Doğru renk algılaması için Fluorite mercekli objektifleri tercih etmek,

Renk sapması olmayan objektifler kullanmak,

İç yansımayı kontrol etmek için objektifin içine ışık yansımasını
engelleyen güneş koruyucu kullanmak veya ışık düşmesini engelleyecek
çözümler üretmektir.



Yardımcı araçlar

Flaş kullanarak ek ışık elde etmek veya kontrastı kontrol etmek,

Gerekli durumlarda ışığı polarize etmek ve doygunluğu arttırmak için
kaliteli polarize filtre kullanmak,

Objektifin önünde gereksiz duran UV, skylight türü filtreleri çıkarmaktır.



Işık ve atmosferik koşullar

Fotoğraf 2.9: Kız Kalesi
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Güneşin 30 dereceye kadar yükseldiği en iyi ışık saatlerinde çekim
yapmak,
Parlak ışıkta daha doygun renkli fotoğraf elde edilir.
Işığın geliş yönü ve açısı önemlidir. Güneş ışığı küresel koordinat
sistemine göre konuya 90 derecelik açı ile geldiğinde en doygun renkli
fotoğraflar elde edilir.
Havadaki nem oranı, yağmur, kar yağışı arttıkça doygunluk azalır.
Uzak çekimlerde derin hava tabakaları, sis, pus doygunluğu
azaltmaktadır.
Düşük nemli bölgelerde, soğuk ve rüzgârlı havalarda uzakların daha
doygun renkli fotoğrafı elde edilir.

Pozlandırma

Analog dönemdeki pozlandırmada asıl olan teknik yaklaşım açık alanların kontrolüne
göre pozlandırma yapmak hatta biraz az pozlayarak doygun renkli fotoğraflar çekilmesiydi.
Bu kural, dijital fotoğrafın pozlandırma tekniğine uygun değildir. Dijital fotoğrafta aydınlık
alanlar arttıkça kaybedilen data daha fazladır. Ama parlaklık belirli bir seviyeye ulaşınca da
data kaybolacağından dolayı, kontrollü fazla pozlandırma yapılmalıdır.
Dijital fotoğrafta aydınlık alanlardaki data daha fazla olduğundan, pozlandırma
datanın kaybolmayacağı şekilde yapıldığından sorun yaşanmaz. Tam tersine görüntü işleme
aşamasında avantaja dönüşür. Yani dijital fotoğrafta pozlandırma yaparken daha fazla detaylı
data içerdiği için aydınlık alan detaylarının alınması için fotoğraf çekilir. Histogramda açık
alanlarla ilgili dataların varolmasına yani histogramın sağa yaslanmasına özen gösterilir.


Işık

Her hava koşulu ve her mevsimde fotoğraf çekilebilir. Fotoğrafçı neyi anlatmak
istiyorsa o ışığın peşinde olmalı veya hava koşullarına göre çekeceği konuları
değiştirmelidir. Farklı havalarda değişen, çekilen fotoğraf sayısıdır. Fotoğrafların niteliği
asla değişmez. Örneğin uzun pozlamalı akarsular, homojen ışıkta kontrastın düşmesiyle iyi
çekilebilir. Suyun beyaz rengini ve akış izleri ile birlikte çevresindeki koyu kayalar veya
yosunların renklerini görebilirsiniz. Parlak gölge veya güneşli havalarda ise su tamamen
dokusuz beyaz renge bürünür. Çevresindeki kayalar da az pozlandığından renkleri
kaybolmuştur.
Yağmurlu havalar, donanımın zarar görmesi ve gezme zorluğu nedeniyle tercih
edilmez. Hâlbuki nesneler ıslandığında temizlenmiş ve doygun renkler almıştır. Ağaçlar,
yapraklar, taşlar, kumlar, topraklar farklı renklere bürünür. Orman hiç görmediğiniz kadar
etkileyicidir. Sağanak yağışta gökyüzü gri, lacivert, beyaz renkli bulutlarla kaplanır. Zaman
zaman yağmur yağar, arkasından parlak güneş açar. Güneş, bulutlar arasında ışık huzmeleri
oluşturur. Işığın yataylaşıp yağmur yağdığı zamanda her an gökkuşağı görülme olasılığı
yüksektir. Gün batımı ve gün doğumu çok renkli olur.
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Yağmur sonrası güneşli havada ise toz ve su buharı azalır, nesneler temizlenir.
Renkleri doygunlaşır. Parlak renkli fotoğraflar için en iyi havadır. sisle birlikte istenmeyen
karmaşa örtülür ve derinlik daha iyi hissedilir. Kontrast düşmüş, renkler pastelleşmiştir.

Fotoğraf 2.10: Akdamar Adası

(Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)

Gezi-mekân fotoğrafları, çoğunlukla doğal ışığın kullanıldığı fotoğraflardır. Doğal
ışığı anlamak ve doğru kullanmak, başarılı doğa manzarasının en önemli anahtarlarındandır.
Doğal ışık, çok değişken özellikler gösterir. Günün değişik saatleri, mevsimler, havanın nem
oranı, havanın inceliği, atmosferik koşullar, geliş açısı, bulutların durumu, coğrafi yer gibi
faktörlerin hepsi ışığın şiddetinin, renginin, yönünün değişmesine neden olur. Her doğa
manzarası için uygun ışık farklıdır. Örneğin bir gezide şelale fotoğrafı için avantajlı olan
homojen ışık, biraz sonra çekmek istediğiniz dağ manzarasında, kaya renklerini belirgin
ortaya çıkarmadığından ve kayaların gölge oluşturmamasından dolayı hacim etkisini
hissettirmez.
Genel olarak en iyi ışık saatleri ışığın 0 ile 30 derece arasında açı yaptığı sabah ve
öğleden sonraki zamanlardır. Çekim planı bu saatlerde nerede olacağınıza bağlı olarak
yapılır.
Teorik olarak kötü ışık yoktur. Her ışık, foto muhabirinin amacına uygun olabilir.
Dolayısıyla ne anlatılmak isteniyorsa, o ışığın peşinde olmak gerekir. Doğa manzarası
çekiminde, çoğu zaman farklı ışıklar, mevsimler atmosferik koşullar daha doğrudur. Bu
açılardan bakınca doğal ışıkla çalışmak sanıldığının tersine çok zordur.
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Zamana ve bazen de şansa ihtiyaç vardır. Kimi zaman bir noktadaki en iyi ışığı
yakalamak için bir gün harcamanız gerekebilir. Bu durumlarda görülen en yaygın hata, iyi
ışık koşulları oluşmadan yapılan çekimler ve farklı bir bakış noktası bulmadan, yer değişimi
sırasında birbirine benzer fotoğrafların çekimidir.
Fotoğrafta kullanacağınız doğal ışık türleri ve bazı atmosferik koşulları şu şekilde
özetleyebiliriz:


Cephe ışığı

Fotoğraf 2.11: Cephe ışığına örnek fotoğraf

(Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)

Çoğu zaman normal ışık diye adlandırılır. Nesnenin gölgesi yoktur. Derinlik hissi ve
üçüncü boyut etkisi oluşmaz. Renklerin ton ıskalası kısıtlıdır. Pozlama hatası daha az olur.


Ters ışık

Fotoğraf 2.12: Ters ışığa örnek fotoğraf
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(Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)

Işık karşınızda veya ona en yakın noktadadır. Şiddet aralığı çok fazla olur ve silüetler
ortaya çıkar. Nesnede, ışık geçirgen değilse, monokrom/ siyah-beyaz etki fazla olup renkler
belirgin değildir. Işığın açısına göre nesne üzerinde ışık çizgileri oluşur. Işık, geçirgen
nesnelerde (buz, yapraklar vs.) ise renkler daha kuvvetli ortaya çıkar ve arka fon az
pozlandığından koyulaşır. Bu sayede sadelik sağlanır. Pozlama hatası fazladır.


Tepe ışığı

Fotoğraf 2.13: Tepe ışığına örnek fotoğraf

(Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)

Güneş ışınlarının yüksek açılarla geldiği gün ortasında oluşur. Nesnelerin tepeleri ve
bir yüzleri aydınlıktır. Gölgeler kısa, derinlik hissi zayıftır. Renkler doygun değil, kontrast
yüksektir.

Yanal ışık

Fotoğraf 2.14: Yanal ışığa örnek fotoğraf (Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)
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Işık gün doğumu ve gün batımından geliş açısı düşük değerlere kadar indiğinde,
atmosferde daha uzun yol aldığından renk ısısı değişir. Açının azalmasıyla doğru orantılı
olarak ışığın rengi sarıdan kırmızıya doğru değişir. Geliş açısıyla doğru orantılı olarak ışığın
şiddeti azalır, kontrast düşer, gölgeler uzar. Derinlik hissi ve renk ton ıskalası fazladır.
Rölyef etkisinden dolayı, nesnelerin dokularının en iyi görüldüğü ışıktır.


Yansıyan ışıklar (homojen ışık)

Kapalı, parçalı bulutlu havalarda veya ışık geçirgen bir nesnenin arkasında oluşan
ışıktır. Gölgeler, yansıma etkisi ve derinlik hissi azdır veya hiç yoktur. Renkler pastel tonlara
kayar, canlı olmamakla birlikte gölgenin parlaklığına bağlı olarak daha iyi görülür,
doygundur ve ton ıskalası zenginleşir. Işık, eğer renkli bir nesneden geçerek veya aralarından
yansıyarak geliyorsa, fotoğrafa konu olan nesnenin rengi, gelen ışığın renginden
etkilenecektir.

2.3.3. Gezi Fotoğraflarında Kompozisyon
Manzara fotoğraflarında kompozisyonu güçlendirmek için kaosun düzenlenmesi ve
sade bir anlatımın seçilmesi gerekir. Etkileyici manzara fotoğraflarında özellikle ışık,
derinlik ve dinamizmin var olduğu görülür. Bu temel unsurların bir araya getirilmesine
çalışılmalıdır.

Fotoğraf 2.15: İshak Paşa Sarayı



(Fotoğraf: Hülya Bayrakdar)

İyi bir kompozisyon için tasarım ve çekim süreci ipuçları




Öncelikle amacınızı net olarak belirleyin. Amacınız yorum katmadan
görülenin belgelenmesi olabileceği gibi kafanızda daha önce yarattığınız
imgeyi yakalamak da olabilir.
Kafanızdaki imgeye göre çekim yaparken başka teknikler, ışık koşulları
ve nesnelerin kullanımı gerekebilir.
Kafanızdaki imgeye uygun atmosferik, ışık koşullarının ve yeterli teknik
donanımınızın olup olmadığını kontrol edin.

25











Uygun bakış açısını seçin. Bu, çekim sürecinin en zor ve kritik
kararlarından biridir. Işığın durumu, nesneler arasındaki oranlar,
büyüklükleri, dengeleri, uzaklıkları yer değişmenizle sürekli
değişmektedir. Bakış noktası konuya göre değişkenlikler gösterir.
Uygun bakış noktası seçimi, konunun hareketli veya durağan oluşuna
göre değişir. Hareketli konularda konunu en iyi ifade edilebileceği nokta
ile doğru an arasında denge kurmaya çalışılır. Durağan konularda ışık ve
atmosferik koşulların değişmemesine özen gösterilir.
Seçilen bakış noktasında farklı odak uzaklığındaki objektiflerin kullanımı
farklı bakış noktaları getirmez. Ancak odak uzaklıklarının büyümesi ile
doğru orantılı olarak o bakışta seçilen nesnelerin büyüklükleri, oranları ve
etkileri değişir. Bu, bir anlamda yeni bir fotoğrafik seçim de sayılabilir.
Ama konu içindeki nesneler arasındaki oranlar ve ilişkileri değişmez.
Perspektif değişimi, bakış noktasının değişimi ile mümkündür.
Uygun objektif ve yardımcı araçlar seçin. Bu noktadan sonra konunun
yatay, dik veya panoramik formatta anlatılacağı belirlenir.
Teknik değerlere karar verin.
Konunun diğer yardımcı konularla ilişkilerini gözden geçirin. Fotoğrafa
giriş noktaları, oranlar, dengeler, ana konu tüm bu seçimlerle en iyi
şekilde ifade ediliyor mu? Kontrollerini yapın. Tüm bu değerlendirmeler,
çekim anı aşamasındadır. Çekim kararları verildikten sonra da uygun
anda çekim yapılır. Bu anlatılanlar durağan bir konu için belirtilmiştir.
Konu hareketli ise yine tüm bu ölçütler olayın en iyi izlendiği bakış
noktası ve an baz alınıp hızla karar verilerek yapılır.

Fotoğraf 2.16: Örnek fotoğraf
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(Fotoğraf: Mehtap Ökmen)



Sadelik

Seçilen konunun en iyi şekilde anlatılmasını sağlayan öğe sadeliktir. Bu koşul; anlam,
teknik, ışık, atmosferik şartlarla da sağlanabilir. Sadelik deyimiyle anlam olarak birbiri ile
yarışan, birbirini desteklemeyen, farklı anlamlar taşıyan konuların, anlatımı zayıflatan
formların, renklerin ve ışıkların ayıklanması anlaşılır. Bu tanım; sadeliğin, fotoğrafın konusu
niteliğinde bir anlam ve nesne olması şeklinde algılanmamalıdır. Çok farklı elemanların bir
anlam etrafında ifade edilmesi de sade bir fotoğraf oluşturur.
Teknik olarak ise alan derinliğinin kontrolü, objektiflerin odak uzaklıklarını büyütüp
konu ile kendi uzaklığımızın değişmesiyle sadelik sağlanabilir. Ayrıca sis, kar gibi
atmosferik koşullar, istenmeyen nesnelerin örtülmesini sağladığından mükemmel bir
sadeleştiricidir. Mevsim değişiklikleri ile ortaya çıkan yeni koşullar da önemli
sadeleştirmeler sunabilir. Aynı şekilde, ışık da iyi bir sadeleştirme sağlayabilir. Ters ışık,
fazla, az ve uzun pozlama, az ışıklı saatlerin doğru kullanımı ile de fotoğraflarınız
sadeleştirebilirsiniz. Burada sadeleştirmenin anlamı, yalnızca çekim anı için değil, zamana
yayılmış çekim planları için ele alınmıştır.


Derinliği hissettirmek

Doğa manzarası fotoğrafının en önemli bileşenlerinden biri derinlik; ikiboyutlu
fotoğrafa üçüncü boyut hissi katılmasını sağlar. Bu derinlik duygusu özellikle görüntüdeki
çizgilerin yönleri ve kullanılan grafik etkilerle hissedilir. Özellikle doğa ve makân
fotoğraflarında derinlik duygusu çok etkileyici görüntüler oluşturur.
Fotoğrafa derinlik vermeyi sağlayan temel yöntemler şöyle sıralanabilir.

Nokta perspektifi,

Hava ve atmosferik perspektif,

Objektifle perspektif,

Alan derinliği ve netlemede seçicilik,

Işığın geliş yöne ve dağılım şekli.


Nokta perspektifi

Fotoğraf 2.17: Örnek fotoğraf
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Bu yöntem, aynı boyuttaki nesnelerden birini diğerine göre daha uzaktaymış gibi
göstermek için kullanılır. Bu durumda nesnelerden biri diğerine göre daha küçük gösterilir.
Sonuçta, gösterilmek istenen nesnelerin arasındaki büyüklük oranlarıyla uzaklık etkisi
yaratılır ve derinlik bu şekilde hissettirilir. Nokta perspektifinde genelde bir kaçış noktası
oluşturulmaya çalışılır. Bu kaçış noktasına bağlanan yatay ve düşeydeki çizgiler veya
gittikçe küçülen lekeler uzaklık etkisi yaratarak derinliği kuvvetlendirir. Sonsuzda birleşen
bir kaçış noktası ile perspektif yaratılırken, çizgi başlangıçlarının köşegenlerde veya buralara
yakın noktalarda olması bu etkiyi çok kuvvetlendirecektir.


Atmosferik perspektif

Hava veya atmosferik perspektifte derin hava tabakası, ters ışık veya sis, pus, yağmur,
kar gibi etkileri kullanarak nesneler arasında ton ve renk değişimleri yaratılır. Bu yöntemde
objektife yakın olan nesneler daha koyu tonda gözükürken, gittikçe uzaklaşan nesneler, ışık
veya atmosferik nedenlere bağlı olarak mesafeleriyle doğru orantılı soluklaşmakta ve
keskinlikleri azalmaktadır. Bu durum çok güçlü bir derinlik etkisi yaratır.
Güneşin ilk ışıkları ve gün batımı öncesi, yoğun olmayan sisler, çayırlıklardaki puslu
hava, çiseleyen yağmur, dumanlar, bazen kentteki hava kirliliğinin yarattığı pus bu etkinin
alındığı en iyi ortam ve saatlerdir.

Fotoğraf 2.18: Perspektif kullanımına örnek fotoğraf



(Fotoğraf: İbrahim Zaman)

Objektifle perspektif

Geniş açılı objektiflerin yardımıyla da derinlik etkisi elde edilir. Odak değerinin
küçülmesiyle doğru orantılı olarak öndeki nesne veya nesneler büyümekte, arkasındaki
nesneler küçülmekte ve bunlar arasındaki uzaklık hızla artmaktadır.
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Bu derinlik etkisi, aynı türden nesnelerin bulunduğu ortamlarda kullanılabilir. Bunun
yanında çok sıradan bir manzara bile objektif sayesinde oldukça etkileyici görünebilir.
Sıradan bir manzarada, ön planda dramatik özellikleri olan bir nesne seçilir. Bu
nesnenin fotoğraf karesi içindeki büyüklüğü çok geniş açı yardımıyla arttırılır. Orta ve arka
plandaki diğer nesneler arasında da büyükten küçüğe giden düzen güçlü bir perspektif etkisi
yarattığından derinlik etkisi yakalanır. Gökyüzünün kadrajın içinde olması, sonsuzluk ve
derinlik hissini güçlendirecektir. Bu tür fotoğraflarda, gökyüzünün fotoğrafa önemli bir
katkısı olmadığından, oldukça küçük oranlarda tutulması daha doğrudur.

Fotoğraf 2.19: Örnek fotoğraf



( Fotoğraf: İbrahim Zaman)

Seçilen alan derinliği

Fotoğraf 2.20: Örnek fotoğraf (Fotoğraf: İzzet Kehribar)
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Manzara fotoğrafında genellikle sonsuz alan derinliği tercih edilir. Bu seçim hem
izleyicinin görmek istediği ortam bilgisini aktarır hem de derinlik etkisini artırır. Fotoğrafta
çeşitli teknik nedenler veya tercihinizden dolayı her noktanın net olması sağlanamıyorsa, ön
planın net, arka planın flu olması daha uygundur. Bu, derinlik hissinin azalmasına neden olsa
da, bazen hiçbir kayıp yaratmaz. Tersi durumda, yani ön tarafa netsiz nesneleri koymak
zorunda kalırsanız, bu nesnelerin formu anlaşılmayacak düzeyde bozulmalı, adeta renkli
lekelere dönüşmeli. Bu durum, derinlik etkisinin daha kuvvetli hissedilmesine neden
olacaktır. Ayrıca tamamen tercihe bağlı olarak yapılan netlemedeki seçicilik, istenilen
nesneyi sadeleştirerek daha iyi vurgularken derinlik etkisini de belli ölçüde korumaktadır.
Ayrıca tamamen tercihe bağlı olarak yapılan netlemedeki seçicilik istenilen nesneyi
sadeleştirerek daha iyi vurgularken derinlik etkisini de belli ölçüde korumaktadır.


Işığın yönü

Özellikle ters ışığın, çok güçlü atmosferik perspektif etkisi vardır. Ayrıca ters ışık
uzun gölge büyüklükleri oluşturması sayesinde de derinlik etkisini kuvvetlendirir. Bu etkiler
aynı zamanda yanal ışıklarla da elde edilebilir. Yanal ışık, özellikle büyük nesnelerde zengin
ara ton geçişleri sağladığından kuvvetli hacim ve derinlik yaratır. Bir manzarada güneşli ve
gölgeli bölgelerin varlığı veya bir ortamda farklı renkteki ışıkların olması da yine o
fotoğrafın derinlik etkisini artıran unsurlardır.


Dramatik ön nesneler ve derinlik

Bu tür fotoğraflar, geniş bir açı yardımıyla dramatik bir nesnenin önde belirgin olarak
oluşması ve geri planda ortamın daha küçük boyutlarla anlatılması üzerine kuruludur.
Sadelik ve derinliği hissettirdiğinden dolayı, doğa manzarasında sık kullanılır. Ormanlarda,
çayırlarda, kumsallarda, etkileyici elemanların az olduğu veya karmaşıklığın fazla olduğu
yerlerde sıkça bu tip fotoğraflar çekilmektedir. Ön plandaki nesne geniş açı yardımıyla rengi,
formu, ışığı veya bunlardan biri ile fotoğrafta büyük yer kaplar. Bazen ön plan fotoğraf
olmayacak kadar küçüktür veya etkileyici olmayabilir. Öndeki nesne mutlaka net olmalıdır.
Geniş açı kullanımı nedeniyle, öndeki ana nesneler küçülmüş ve etkisi azalmıştır. Nesnelerin
büyüklük ve küçüklük sıralanışı ile oluşan perspektif etkisi, fotoğrafa derinlik kazandırır. Bu
tür karelerde her noktadaki nesnelerin net olarak görülmesi daha da etkileyicidir. Bu ise,
kapalı bir diyafram ve sehpa kullanımı gerektirir. Makinenin kapalı diyaframla kullanımı ile
birlikte hızın düşmesi sonucu, rüzgarın oluşturabileceği netsizlik sorunları da yaşanabilir.
Gökyüzünün kadrajın içinde olması sonsuzluk ve derilik hissini güçlendirir. Fakat gökyüzü
eleman olarak önemli katkı yapmadığından, oldukça küçük oranlarda tutulması doğru
olacaktır.


Dinamizm

Manzara fotoğrafının temel unsurlarından dinamizm, fotoğrafta devinim yaratmaktır.
Devinim yaratmak için her türlü unsur kullanılabilir. Devinim; ışıkla, hareketin
sürekliliğiyle, objektif deformasyonuyla ya da basitçe çizgilerin açılı kullanımıyla
yaratılabilir.
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Devinim yaratmakta en yaygın kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir.









Işığın kullanımı: Fotoğrafta devinim sağlayan temel unsurların başında
gelir. Özellikle ters veya yarı ters ışıkla oluşan ışık çizgileri çok önemli
bir dinamizm unsurudur. Bunun dışında da yanal ışığın sağladığı gölgeli
ve yarı gölgeli alanlar çok güçlü derinlik ve dinamizm etkileri yaratır.
Fotoğraftaki ana çizgilere ve hatlara belirli bir açı ile (duruma göre
değişmekle birlikte koşullar uygunsa 45 dereceye yakın) bakılması
dinamizmi hissettirecektir.
Fotoğraftaki belirgin çizgilerin köşegenlere yakın bir şekilde giriş
yapması dinamik bir etki yaratır.
Çok geniş açı ile deformasyon ve derinlik sağlanabilir.
Işık, renk, kontrast, şekil gibi unsurlar kullanılarak hareketin sürekliliği
sağlanır.
Fotoğrafta yarım daireler, yaylar, konikler gibi geometrik şekiller doğru
biçimde kullanılabilir.
Doğru anın yakalanması önemlidir. Ana dayalı konulardaki tüm
fotoğraflar dinamizmi yaratan kritik anın yakalanması üzerine kurulur.

Fotoğraf 2.21: Örnek fotoğraf

Başarılı gezi fotoğrafının şartlarından biri de doğayı sevmektir. Bunun için öncelikle
doğadaki yaşam zenginliğine saygı duymalısınız. Bu şekilde doğayı tanımak için çaba
gösterebilir ve kendinizi oraya ait hissedebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Gezi fotoğrafı çekimi yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gezi fotoğrafı çekim ölçütlerine
göre çekim yerini belirleyiniz.

 Dikkatli olunuz.
 Çekim yapacağınız konu ile ilgili ön araştırma
yapınız.
 Çekim yerini iyi etüt ediniz.
 Çekim yapacağınız yere zamanında gidiniz.
 Çekim yapacağınız yere ait bir harita edininiz.
 Konu ile ilgili yazılmış haberlerden,
makalelerden yararlanınız.
 Çalışacağınız bölgenin iklim ve meteorolojik
durumunu göz önünde bulundurarak
malzemelerinizi ona göre seçiniz.
 Çekimle ilgili gizlilik, ödeme vb. şartlar varsa
önceden gidermeye çalışınız.

 Kontrollü ya da rutin çekimlerde
hareket, ışık, alan derinliği
etkilerine göre malzemeleri
konumlandırarak ortamı
hazırlayınız.

 Malzemelerinizi kontrol ediniz.
 Uygun zamanı bekleyiniz.
 Sabırlı ve dikkatli olunuz.

 Kontrolsüz ya da habersiz
çekimlerde hareket, ışık ve alan
derinliği önceliklerine göre seçim
yapınız.

 Poz ayarlarını yapınız.

 Gezi fotoğrafçılığı değerlendirme
ölçütlerine göre fotoğrafı çekiniz.
 Çektiğiniz fotoğraflar içinden
amacınıza uygun olanları seçiniz.

 Dikkatli olunuz.
 Görev yapacağınız yeri iyi etüt ediniz.
 Görev yapacağınız zamanın ışık durumunu göz
önünde bulundurunuz.
 Gerekiyorsa yanınıza flaş, spot gibi ışık
kaynakları alınız.
 Çekim yerine ve makinenize uygun farklı
objektifler alınız.
 Çekimini yapacağınız olayın hareketli veya
durağanlığına uygun makine- film gibi
uygunlukları sağlayınız.
 Disiplinli olunuz.
 Gezi-mekân fotoğrafçılığı çekim ölçütlerine
uygun ayarlamalarınızı yapınız.
 Görüntüde derinlik ve dinamizmi yakalayınız.
 Fotoğrafta netlik, kompozisyon, doygun renk,
derinlik, ışık vb. ögelerin doğru
kullanıldığından emin olunuz.
 Uygun zamanı belirleyiniz.
 Dikkatli olunuz.
 Okuyucularınızın temel beklentilerini göz
önünde bulundurunuz.
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 Fotoğrafları içerik bakımından inceleyiniz.
 Fotoğrafları teknik açıdan inceleyiniz.
 Mesaj ve teknik açıdan yeterli olan fotoğrafları
tercih ediniz.
 Çok yönlü düşünmeye çalışınız.
 Kararlı olunuz.
 Disiplinli çalışınız.
 Ekibinizle uyumlu çalışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Gezi fotoğrafı çekim ölçütlerine göre çekim yerini belirlediniz
mi?

2

Kontrollü ya da rutin çekimlerde hareket, ışık, alan derinliği
etkilerine göre malzemeleri konumlandırarak ortamı
hazırladınız mı?

3

Kontrolsüz ya da habersiz çekimlerde hareket, ışık ve alan
derinliği önceliklerine göre seçim yaptınız mı?

4

Poz ayarlarını yaptınız mı?

5
6

Evet

Hayır

Gezi fotoğrafçılığı değerlendirme ölçütlerine göre fotoğrafı
çektiniz mi?
Çektiğiniz fotoğraflar içinden amacınıza uygun olanları seçtiniz
mi?
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü evet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Mekân fotoğrafı çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mekân fotoğrafları inceleyerek nasıl çekildiklerini tartışınız.

3. MEKÂN FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
3.1. İç Mekânda Fotoğraf Çekimi
Sınıf, oda, çeşitli mimari yapıların içi, binaların içi vb. kapalı ortamlarda yapılan
fotoğraf çekimleridir. İç mekânın genel görünümü, portre veya ürün fotoğrafları çekimi vb.
iç mekânda gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerine örnek olarak gösterilebilir.
Fotoğraflar kapalı ortamda çekilecekse çoğu durumda yeterli ışık seviyesi
sağlanamadığından ışık takviyesi gerekmektedir, bu durumlarda yapay ışık kaynaklarından
yararlanırız.
Çektiğimiz fotoğrafların büyük bir kısmını iç mekânlarda gerçekleştiririz. Bu nedenle
dış mekân çekimlerine oranla makine ayarlarımızda ve kullanacağımız ekipmanlarda bir
takım farklılıklar olacaktır. Her şeyden önce iç mekânlarda ışık kaynağı ile ilgili bilgilere
sahip olmalıyız. İç mekânda doğal ışık kaynaklarıyla bir aydınlanma olabileceği gibi yapay
ışık kaynakları kullanılarak bir aydınlatma da olabilir. Bu durumlarda ek ışık kaynaklarına
ihtiyaç duyarız.
Büyük cisimlerin fotoğrafları çekilecekse çoğu zaman amatör fotoğraf makineleri ile
iyi netice alınamamaktadır. Çünkü bu makinelerde duruma müdahale edebilme şansımız
yoktur. Bu nedenle iç mekânlarda özellikle yapay ışık kaynaklarıyla bir çekim yapacaksak
ışığı ayarlayabileceğimiz bir makineyi tercih etmeliyiz.
İç mekânda fotoğraf çekimi gerçekleştirmeden önce mutlaka çekim yapılacak alanın
dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Mümkünse çekime gidilmeden önce mekân
görülmeli ve çekim için gerekli olan makine ve ekipmanlar belirlenmeli ve çekime uygun
ekipmanlarla gidilmelidir.
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Genellikle cami, hamam, kilise vb. yapıların iç mekânlarında yeterli ışık olmaz. Bu
nedenle karanlık mekânlarda iyi performans sağlamak için tripot kullanmak gerekir. Mekân
dar ise geniş açılı fotoğraf makinesi kullanmak gerekir. Kimi yerlerde yakından fotoğraf
çekme imkânı bulunamayabilir. Bu nedenle karanlık ortamda dahi iyi netice veren, hızlı,
mümkünse hafif bir makineye ihtiyacımız vardır. Çekim yapılmadan önce çekim yapılacak
konu belirlenmeli, amaca en uygun makine seçimi yapılmalıdır.
Çekimler ister mekânda ister stüdyoda gerçekleştirilsin, iç çekimlerde de mümkün
olduğunca doğal ışıktan yararlanılmalı. Doğrudan gelmeyen ve yumuşak bir pencere ışığı,
portre çekimi yapıldığında hoş bir etki yapar. Tül perdeli bir pencereden sızan yanal ışık, bu
konuda sıkça verilen bir örnektir. Mum ışığı, değişik bir tondaki portre çekimi için
denenebilir.

3.1.1. Mekânın Düzenlenmesi
Mekânda çekmek istediğiniz konu veya durumu belirledikten sonra ışık yönü tespit
edilir ve gerektiğinde konuya uygun ışıklandırma yapılır.


Mekânın hazırlanması

Bulunduğumuz mekânın çekilecek konuya uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekir.
Bu nedenle öncelikle bir kompozisyon tasarlanır. Kompozisyonu bozan unsurlar mümkünse
çekim ortamından uzaklaştırılmalıdır. Eğer çekim ortamından uzaklaştırılamıyorsa ve
kompozisyonu engelleyen bir durumdaysa kompozisyon ya farklı bakış açılarıyla
yaratılmaya çalışılmalı ya da farklı kompozisyonlar düşünülmelidir.
Konu çekiminde kullanılacak ışık kaynaklarının düzenlemesi yapılır. Çekime hazır
hâle getirilir. Bunun için öncelikle ortam ışığı gözden geçirilmeli, ek ışık kaynağına ihtiyaç
duyulup duyulmayacağına karar verilmelidir.


Fonun hazırlanması

Çekmeye karar verilen konuya uygun fon araştırılır. Bu duvarın kendi dokusu
olabileceği gibi çeşitli kumaşlarla veya kartonla konuya uygun renk ve dokusuna göre uygun
fon kullanılabilir. Kullanılan fonun konuyu ön plana çıkarmasına dikkat edilmelidir.
Konunun etkisini dağıtmamalıdır.
Çekeceğimiz konunun arkasına veya altına, derinliği olan üç boyutlu ve dikkat çekici
etkiler yaratmak amacıyla kâğıt, plastik ve kumaş malzemelerden üretilen, üzerlerine çizilen
grafik ve resimler ile farklı ortamlar yaratan fonlar oluşturulur. Daha yaratıcı çekimler
yapabilmek amacıyla özellikle reklam çalışmalarında sıkça kullanılır.
İnsan unsuru ile çalışırken ten renginin doğru olarak algılanması veya ön plana
çıkarılması amacıyla fon, ten renginden koyu tutulur. Sürekliliği sağlamak amacıyla motorla
ve uzaktan kumandayla inip kalkan fonlar da üretilmiştir.
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Bu kullanılan fonlara ışık vererek efektler yapma imkânı da vardır. Işığı yansıtmayan
özel malzemelerden üretilirler ve parlamazlar. Bu nedenle ışık yapımındaki en önemli
faktörlerden olan fonu değiştirerek çalışmalara sürat kazandırır, estetik katarız.


Malzemelerin hazırlanması

Çalışmalar sırasında işimizi kolaylaştırmak amacıyla bazı aksesuarlara ihtiyaç duyarız.
Mutlaka kullanmamız gereken aksesuarları yanımızda bulundurmamız gerekir. Işık
ölçücüler, fotoğraf makinesi destekleri (tripod, monopod, el tutucuları vb.), otomatik
deklanşörler, motorlu film sarıcılar, hacimli film magazinleri, objektifler, filtre sistemleri,
fotoğraf makinesi bakım ve temizliği için çeşitli gereçler, flaşlar, ışık kaynakları, fotoğraf
çantaları, arşivleme malzemeleri bir fotoğrafçının gereksinim duyabileceği ekipmanlar
arasında sayılabilirler. Stüdyo dışında belirlediğimiz herhangi bir mekânda gerekli olan bu
malzemeler, çekim amacına uygun olarak düzenlenir, çekim esnasında kullanılabilecek
şekilde hazırlanır.


Aydınlatmaların yapılması

Bir görüntünün kaydedilmesi sırasında ışığın gereken teknik ve psikolojik etkileri
sağlayabilmesi amacıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. Işığın kontrolü için birçok yöntem
geliştirilmiştir.
İç mekânların fotoğrafını çekerken ışık, pencereden ya da kapı aralığından geliyorsa
makinenizin ASA’sını 400 gibi orta hızlı bir değere alınız. İlave ışık ya da makineyi bir
üçayağın üstüne yerleştirerek yavaş bir enstantene kullanabilirsiniz. Loş ışıklı iç mekânlarda,
kompakt makinelerin vizörleri nispeten daha parlak bir görüntü verir. Böylece netlik ayarı
kolaylaşır. Bu da onların SLR’lere göre bir üstünlüğüdür.
İç mekânları çekerken iki türlü temel yaklaşım arasında bir seçim yapmak gerekir. Ya
kapılardan, pencerelerden gelen, evin mevcut ışıklarıyla yetinmek ya da flaş, stüdyo ışığı
gibi ek yapay ışık kullanmak gerekir.


Makinenin ve çekim açılarının ayarlanması

Gerekli ekipmanlar hazırlanır. Konu tespit edildikten sonra konuya uygun çekim açısı
araştırılır. Çekimin amacına uygun ışık yönü tespit edilir. İç mekân çekimleri için yanınızda
10–20 mm arası geniş açılı ve 17–70 mm odaklı ortalama bir zoom objektif bulundurmanız
gerekir. Geniş açılı objektiflerin kadraja giren yakın objeleri ön plana çıkaracağını, uzak
objeleri ise arka plana iteceğini, dolayısıyla fotoğrafın amacını değiştirebileceğini
unutmamalısınız. Böyle durumlarda gerekirse fotoğrafın ışık, renk ve kontrastlık gibi diğer
ölçüleriyle oynamalı veya çekeceğiniz çok sayıda farklı fotoğraftan amacınıza uygun
görüntüleri seçmelisiniz.
İç mekânlarda genellikle yapay ışık kullanılmaktadır. Yapay ışık, çeşitli yollarla elde
edilen ışıktır. Örneğin her türlü lamba, flaş gibi ışık kaynakları bu gruba girer.
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Eğer ışığın miktarı sabit ve fotoğraf için uygunsa yapay ışık kaynaklarından kusursuz
bir renk ve parlaklık elde edebilirsiniz. Bu yönüyle doğal ışığa göre yapay ışık daha çok
tercih edilebilir. Dijital makine ile çekim yaparken beyaz ayarı (white balance) yapmayı
unutmayınız. Gerekirse “Fotoğraf Makinesi Ayarları” modülünde ilgili bölümü tekrar ediniz.

3.1.2. Konuyla İlgili Hazırlık ve Düzenlemeler
Konuyla ilgili
uygulanmalıdır.


hazırlık

ve

düzenlemeler

çerçevesinde

aşağıdaki

işlemler

Konunun hazırlanması

İç mekân fotoğrafları hem gece hem de gündüz çekimleriyle ilgilidir. İç mekânda
fotoğrafçı için önemli olan ışığın geliş yönü, yapay ışığın türü ve kapı, pencere gibi doğal
ışık geçen yerlerin büyüklük ve yakınlık durumlarıdır. İç mekânlarda çekilen fotoğrafları
önemli ölçüde etkileyen bu faktörlere dikkat etmelisiniz. Özellikle iç mekânda portre ve ürün
fotoğrafı çekiyorsanız ışığın geliş açısı ve türü daha da önemli olacaktır.
Portre fotoğraflarında yüzdeki çizgiler ve hatlar vurgulamak istenirse sert, istenmezse
yumuşak bir aydınlatmayı ve ışığın tercih edilmesi uygun olacaktır. Portre fotoğraflarının en
önemli yanı modelin duygularını, kişiliğini vurgulaması, kişi hakkında yeterli bilgiyi
verebilmesidir. Bunu aktaramayan bir çekim, vesikalık bir fotoğraftan öteye gidemeyecektir.
Karede uyuma dikkat edilmeli, fotoğrafa güç katmak için sıra dışı farklı açılar
denenmelidir. Netlik ve arka plan, çekim başarısının diğer önemli unsurlarıdır. Gözlerin
netliğini sağladığınızda başarılı bir kare için önemli bir ölçütü hâlletmiş olursunuz. Arka
planın bulanıklaşması konunuzun önemini artıracaktır. Yüz ifadesi ve hatlar gibi yakın
çekim gerektiren durumlarda bu noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bu tür çekimlerde geniş
açı objektifler tercih edilmez. Orta-tele objektifler daha doğru tercih olacaktır. Arka planın
sadeliği portre çekimlerde önem verilmesi gereken bir başka unsurdur. Karışık, ilgiyi başka
yöne çeken parlak ve çok renkli arka planlardan kaçınılmalıdır. Portre fotoğraflarda mümkün
olduğunca açık diyafram kullanarak arka planın flu olmasının sağlanması çoğunlukla bu
etkiyi verir.


Konunun yerleştirilmesi

Bir fotoğrafçı için iç mekânlarda fotoğraf çekimi dış mekânlara oranla zaman
açısından daha rahattır. Kompozisyon oluştururken objeleri istediğiniz biçimde yerleştirerek
her defasında ışıkları ayarlayıp kompozisyonu vizörden kontrol etme şansına sahip
olursunuz. Bu tür çalışmalar genellikle tripot (bir üçayak- sehpa) gerektirir.
Öncelikle çekim yapılacak olan mekân dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Kadraja
dâhil edilecek ve ayıklanacak objeler belirlenmelidir. Işığın geliş açısı incelenerek gerekirse
yapay ışık kaynaklarının hangileri olacağı ve bu ışıkların yerleştireceği uygun konumlar
belirlenmelidir. Amacımızı tekrar gözden geçirerek kadrajımıza karar verelim.
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Konunun aydınlatılması

İç mekânlar, uygun ışık ve bakış açısı bulmada dış ortamlara göre daha zor ve
kısıtlayıcıdır. İç mekânın gözle görünüşüyle fotoğraftaki görüntüsü arasında bazen belirgin
farklar oluşur. Işığın az olduğu bir yerde, gözün kolayca algıladığı bir ayrıntıyı film yüzeyi
göremeyebilir. İç mekândaki ışık koşullarını değerlendirmek özel bir dikkat ister. Bu tür
ortamlardaki ışık düzeyi, bazı filmler veya ASA değerleri için yetersiz olabilir. Bu
yetersizlik, yüksek kontrast ve çekim zorluğu demektir.
İç mekânların çoğu pencere ya da kapıdan gelen farklı mevsimlerde, farklı hava
koşullarında, gün boyunca oranı ve özellikleri değişen doğal ışıkla aydınlanır. İç mekânlarda
gün ışığı ya da yapay ışıkla çekim yapabilirsiniz. Her iki durumda da kontrast yüksek olur.
Makinenin çekim açısını değiştirmek ya da dereceli degrade filtre kullanmak kontrast
dengesini bir ölçüde düzeltebilir. Pencere önündeki portrede kontrast dengesine dikkat
ediniz. Konrast dengesini düzeltmek için ek aydınlatma yapılıyorsa oranını dikkatli
ayarlamak gerekir. Aşırı aydınlanma iç mekânın atmosferik özelliklerine zarar verebilir.
İç mekân çekimlerinde, gün ışığı ile yapay aydınlatma bir arada kullanıldığında renk
sıcaklığının nasıl harmanlandığına dikkat etmek gerekir. Böyle bir durumda, renkli bir gün
ışığı film tercih edilmişse 30 magenta filtre kullanmak renk dengesini düzeltebilir.
Renkli fotoğrafta az ışıklılık sorunlarından kaçınmak için tungsten filmleri kullanmak
iyi bir seçim olur. 85 B filtre, tungsten filmi gün ışığını dengeler. Dijital çekimlerde ise hiç
filtre kullanılmadan beyaz ayarı ile renk sapmaları dengelenip düzeltilebilir.
İç mekân çekimlerinde özellikle diyafram kısarak net alan derinliğini artırmak
gerektiğinde çoğu zaman tek çare tripod kullanmaktır. Fotoğrafçılar müdahale edemedikleri
iç mekânlarda mevcut ışıkla çekim yapmak zorundadır. Örneğin restoran, eğlence mekânları,
toplantı ve düğün salonları gibi alanlar böyledir. Belirtilen ortamlara benzer yerlerde kadraja
parlak ışıklı yüzeylerin girmemesine dikkat edin. Bu tür cisimler ve ışıklar pozometreyi
yanıltacağından hatalı poz değerleri ile çekim yapmanıza neden olur. Eğer bu ışıkları kadraja
almak zorunda kalırsanız ana konuya düşen ışık oranına eş bir diyafram veya enstantane
değerini manuel olarak ayarlayın. Bir başka pratik yol ise otomatik modlarda ışık ölçümünü
obje üzerine düşen ışıktan yapıp poz sabitleme tuşuna basın ve fotoğrafınızı istediğiniz
kadrajla çekin.

3.1.3. Çekim Araçlarının Ayarlanması
Çekim araçlarını ayarlarken çekim amacına uygun olarak fotoğraf makinesinin yerinin
ayarlanmasına dikkat edilmeli, tripot kullanmaya özen gösterilmelidir.
Mekândan içeri ışık sızıyorsa ya da mekânla birlikte dışarıdaki manzarada görülmek
isteniyorsa içeride de dışarısı kadar ışık gerekmektedir. Bu nedenle ışık kaynaklarından
faydalanırız. Işık yerleştirilirken ya da planlanırken ışık kadar gölgelerin bırakılması da
fotoğrafı çekilecek konuyu ve objeyi anlamlandıracaktır.
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Mekân çekimlerinde genellikle doğal ışık tercih edilir. Konuyu, pencere vs. gibi yere
ışığın konuya düşmesine göre yerleştirebilirsiniz. Mekândaki ya da objedeki koyu tonlarla
açık tonlar aynı ışığa gereksinim duymayacaklarından, koyu tonlara daha fazla ışık düşecek
şekilde paraflaş ölçümü yapılarak dengelenmelidir.
Gerek duyduğunuz noktalara ya da genel bir ışık sistemi kurularak mekâna uygun
tonlarda ışık elde etmekte yarar vardır. Geniş açılı bir makine, iç mekân çekiminde daha iyi
etki verecektir. Tabi mekân dar ise geniş açı sorununu çözecektir.
Pencere varsa pencereden direkt ya da süzülerek gelen ışıkta çekim yapabilirsiniz.
Mekânla birlikte dışarıdaki manzara vs. ayrıntıları görmek amaçlanırsa o anlamda
ışığın dışarıdaki kadar içeride de güçlendirilmesi önemlidir.
Karanlık mekânlarda çekim yapmak için öncelikle flaşa ihtiyaç varıdır. Bu durumda,
flaş mesafeleri yeterli olan fotoğraf makinelerini ya da ihtiyaç olursa ekstra flaş takılabilen
fotoğraf makinelerini tercih etmek daha doğru olacaktır. Ayrıca alacağınız fotoğraf
makinesinde, loş ortamlarda odaklamayı kolaylaştıracak oto fokus asistan ışığının (AF Assist
Light/Beam) olmasına dikkat edilmelidir.
İç mekân çekimlerinde netliği manuel yapmak daha iyi sonuç verir.

3.2. Dış Mekânda Fotoğraf Çekimi
3.2.1. Mimari Fotoğraf
Dış mekânda fotoğraf çekimleri genellikle mimari fotoğrafların çekimi şeklinde
gerçekleşmektedir. Mimari fotoğrafın amacı, yapıları değişik amaç ve yaklaşımlar
doğrultusunda belli estetik değerlere göre fotoğraf karesine aktarmaktır. Mimari fotoğrafın
birçok amacı olabilir. Bu amaç da, yapının niçin fotoğraflanacağına bağlı olarak değişim
gösterir. Bir yapı, birçok nedenle fotoğraflanabilir çünkü bir yapıyı anlatmak amacıyla
yapılan çekim ile onun işlevlerini anlatmak için yapılan çekimler birbirinden farklıdır.
Dolayısıyla, fotoğrafçının ilk yapacağı çalışma, yapıyı fotoğraflamadan önce konuya nasıl
yaklaşacağını saptamasıdır. Çünkü mimari fotoğrafta çeşitli yaklaşımlar vardır ve titiz bir
fotoğrafçı her çekim için uygun olanı bulmalıdır.
Anlamlı bir mimari fotoğraf, sadece mimariyi ilginç bir şekilde göstermekle
kalmamalı, aynı zamanda mimarinin içerdiği bakış açısını da bir anlamda yansıtmalıdır. Her
yapı, yer ve düzen açısından belli bir çözümleme gerektirir. Her mimar, bu sorunu değişik
şekilde çözümler. Dolayısıyla, mimari fotoğrafın esas amacı da bu mimari anlatımın
ardındaki belirli sebepleri, fotografik anlamda ifade etmektir.
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Fotoğrafçı, bir mimarın yapı yoluyla ifade bulan sebep ve bakış açılarını dikkatle
inceleyerek belirli işler için gerekli olan şartları analiz edebilir. Bir yapı, görünen yönü ile
biçimsel bir kompozisyondur ve bu yapıyı oluşturan hacimler, kitleler, kitlesel ayrıntılar,
pencereler, saçaklar, çıkmalar, bacalar gibi mimari detayları ve bu detayların yapı ile
ilişkisini fotoğrafa aktarmak gerekebilir. Aynı zamanda, yapının çevresi de yapıyı
değerlendirmede önemli rol oynar.
Yapı, değişik coğrafi veya topografik bir ortamda olabilir. Bu durumda, yapıların
tiplerinde değişiklikler olur. Örneğin, karlı bölgelerdeki evlerin çatılarının, kar tutmaması
için dik yapılması, az yağış alan yerlerde, yapı damlarının düz yapılması tamamıyla iklimsel
koşulların getirdiği bir sonuçtur. Bununla birlikte, ülkemizde sert esen rüzgârlar genellikle
kuzeyden geldiği için, bu cepheler hep kapalı tutulmaya, güney yönü ise ışık almak için açık
tutulmaya çalışılır.
Bunları, uygun perspektifler ile çekerek çok açık bir şekilde fotoğrafa aktarmak
gerekebilir. Yapının hemen hemen bütün özelliklerini aktardığımız böyle bir fotoğrafa
bakanlar, yapıyı üç boyutlu olarak görmedikleri hâlde yapı hakkında bilgi sahibi olurlar.
Genel olarak yapılar, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda fotoğraflanır:


Yapının çevresi ile olan ilişkisini anlatan fotoğraflar

Bazı özel durumlarda fotoğraf, yapıyı oturduğu topografya veya çevresi ile birlikte
tanımlamakta etkin bir rol oynar. Bazen bir ağaç, bir tarihî eser ya da başka bir yapının
bulunduğu ortam, yapı hakkında bilgi verir ve yapıyı tanımlamada yardımcı olur. Böyle
durumlarda, fotoğrafçının görevi sadece yapıyı değil, çevresini de iyi etüt ederek birlikte
fotoğrafa aktarmaktır. Çoğu tarihî bölgelerde yerel yönetimler, yeni yapıların o bölgedeki
tarihi yapı karakteristiğine uygun yapılmasını şart koşarlar. Dolayısıyla bu amaçla çekilen
fotoğrafların çevre hakkında yeterli bilgi vermesi gerekir. Örnek olarak Zeyrek’teki Sosyal
Sigortalar Kurumu, İstanbul Bölge Müdürlüğü kompleksini gösterebiliriz. Ağa Han Mimari
Ödülü’ne layık görülen, mimarlığını Sedat Hakkı Eldem’in yaptığı bu yapı, etrafındaki tarihî
dokuya çok iyi uyum sağlamış ve bir mimari bütünlük oluşturmuştur. Böyle bir yapıyı
fotoğraflarken, onu etrafındaki tarihî yapılarla birlikte fotoğrafa aktarmak yapının özelliğini
iyi anladığımızı gösterir.


Yapının aşamalarını belgeleyen fotoğraflar

Bu çalışma, yapının tüm oluşum sürecini belgelemek için yapılır. Bu tür çekimlerde
dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yapının ilerlemesinin daha rahat izlenebilmesi için
belli bir çekim için saptanan bakış noktasının, sonraki çekimlerde de aynen kullanılmasına
dikkat etmektir.
Bir yapının, düzenli aralıklarla tekrarlanan aşama çekimleri, mümkünse hep aynı odak
uzaklığına sahip objektif ile yapılmalıdır. Çekim noktasının seçimi, önceden dikkatlice
düşünülmelidir. İnşa edilecek olan yapının hem ölçülendirilmesi hem de hassas bir şekilde
konumlandırılabilmesi için mimar ile bilgi alışverişi yapılmalıdır. Genellikle, şantiyeyi iyi
gören yerlerde oldukları ve projenin tamamlanmasına kadar orada kalacakları için, şantiye
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barakalarından birisinin çatısı, bazen çok iyi bir görüntü alma noktası olabilmektedir. Ayrıca,
daha sonra kullanım için tripot ayaklarının kondukları yerleri boya ile işaretlemek de,
mümkündür. Bu işlemi yaparken, tripotun konumu not edilmelidir.


Proje öncesinde veri toplamak için çekilen fotoğraflar

Bazen nadir de olsa bir yerden diğer bir yere taşınacak veya restorasyonu yapılacak bir
yapının, aslına uygun olarak monte edilmesi ya da restorasyonu için de fotoğraf çekimi
yapılır. Bu amaçla yapılan çekimlerde daha sonraki montaj aşamasında yardımcı olması
amacıyla yapının sökülen her parçası ve söküldüğü yer numaralandırarak fotoğraflanır.


Şehirciliği belgeleyen fotoğraflar

Çoğunlukla imar planı hazırlanmadan önce, çalışmaya kılavuzluk yapması için şehrin
ya da imar planı yapılacak bölgenin her noktası fotoğrafa aktarılır. Bazen bu fotoğraf
çekimlerinin amacı, şehrin doğal veya tarihsel çevreyle birlikte uyumunu ya da
uyumsuzluğunu belgelemek, bununla birlikte şehirdeki yapıların olumlu ve olumsuz
yönlerini ortaya çıkararak yerel yönetimlerin tedbir almasını sağlamaktır. Bu yolla şehrin
gelişimi incelediği gibi olumsuzluklara karşı yeni planlamalar da vakit geçirilmeden
yapılabilir.


Arkeolojik yapıları ve kazıları belgelemek için yapılan çekimler

İnsanlık tarihi boyunca yapılan yapı ve diğer eserleri daha sonraki kuşaklara aktarmak
için belgelemek gerekir. Çoğunlukla bir arkeolojik “sit”in tümünü ve ayrıntılarını veya
sadece belli bir yapıyı belgelemek için fotoğrafları çekilir. Bazen de bir arkeolojik kazının
aşamalarını ve bu aşamalarda hangi tarihî eserlerin hangi derinlikte ve hangi noktada ortaya
çıkarıldığını tespit etmekte kullanılır. Böylece, bu fotoğraflar geriye dönük incelemelerde
arkeoloğa ışık tutar.


Doğal afetlerden sonra şehri belgelemek için yapılan çekimler

Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerden sonra meydana gelen zararı belgelemek için
yapılan çekimlerdir. Özellikle ülkemizde alt yapının tam olarak oluşmamasından dolayı,
büyük zararlarla atlatılan bu oluşumlar sonrası yapılması gereken çekimlerdir. Bu çekimler,
doğa olaylarından sonra şehirdeki yardım çalışmalarının ve şehrin yeniden inşasının sağlıklı
olarak sürdürülebilmesi için de gereklidir. Aynı zamanda yer bilimcilere de bilimsel
bağlamda bilgi toplanmış olur.


Tanıtım amacıyla ve yapımcı firma için yapılan çekimler

Genellikle turizm ve tanıtma amacıyla yapılan bu çekimler, yapının hedef kitle
tarafından algılanması amacıyla yapılır. Bu çekimlerde yapı, gerek dışarıdan gerekse
içeriden, işverenin isteğine uygun olarak fotoğraflanarak yapının tüm yönleri ile tanıtılması
amaçlanır. Eğer yapı bir tatil köyü ise hedef kitleye dönük olarak tatil köyündeki
aktivitelerin yapıldığı mekânlar ve alanlar, spor tesisleri, yüzme havuzları gibi mekânlar
hedef kitle için mutlaka fotoğraflanması gereken mekânlardır.
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Bazen yapımcı firmalar ya da yapının mimarı, bizden yaptıkları yapıların tanıtımı için
fotoğraflanmasını isteyebilir. Bu çekimler, bir mimari fotoğrafçı için en zor çekimlerden
biridir. Çünkü en yetkin ve en detaylı çalışmayı yapan mimar ya da yapımcı firma için çekim
yapılacaktır. Mimarın çok uzun uğraşlar vererek ortaya çıkardığı yapıtı, onun için enerji ve
zaman açısından çok değerlidir. Fotoğrafçının yapı hakkında mümkün olduğu kadar bilgi
toplaması gerekir. Mimar ya da şantiye şefi ile irtibat kurarak yapının planı üzerinde
konuşmak yapıyı fotoğraflarken fayda sağlayacaktır.


Mimari amaçla çıkan kitap ve dergi için fotoğraflar

Mimari amaçla çıkan kitap, dergi, ansiklopedi için gerekli olan uygun fotoğrafları elde
etmek için kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, fotoğrafla birlikte
yayınlanacak olan yazının çekimden önce fotoğrafçı tarafından okunması, fotoğrafçının
metin hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bununla birlikte, yazıya eklenecek illüstrasyon varsa
bu da fotoğrafçı tarafından görülmelidir. Tamamlanmış metin, fotoğrafçı için bir çekim planı
görevi görür ve bu yazı, dergi ya da o yayının fotografik tavrını ortaya koyabilir. İyi bir
fotoğrafçı ile iyi bir dergi editörü, bir derginin uzun ömürlü olmasında kilit isimlerdir.
Dolayısıyla, bu iki kişinin ortak çalışması, yani bilgilerini birleştirmesi, ortaya iyi fotoğraf ve
dolayısıyla iyi bir dergi çıkaracaktır.


Mimari ile ilgili görsel etkinlikler için yapılan çekimler

Mimari ile ya da şehircilikle ilgili yapılacak bir sempozyum, forum veya panel için bir
mültivizyon veya dia gösterisi istenebilir. Bu tür çekimleri gerçekleştirirken çekilecek olan
dialardan bir senaryo oluşturulması, başka bir deyişle bir fotoğraf cümlesi kurulması
unutulmamalıdır. Bu çekimlerden önce, bir senaryo ya da çekim planı yaparak çekime
hazırlıklı başlamak, gösterinin başarısını mutlaka artıracaktır. Dolayısıyla, bu amaçla
kullanılacak fotoğraflardan bir bütün oluşturulmuş olur.


Yapının işlevini anlatmak için yapılan çekimler

Bazı özel durumlarda, yapının işlevini fotoğraf diliyle anlatmak gerekebilir. Özel
yapıların (su kemeri, köprü, tünel, demiryolu geçidi vb.) işlevlerini anlatmak için fotoğraftan
yararlanılabilir. Yapının neden yapıldığını, hangi işlevlerinin olduğu fotoğraflanabilir.
Örneğin açılıp kapanan bir köprünün bu durumu, seri fotoğraflarla saptanarak köprünün
işlevi tespit edilebilir. Bu tür çekimlerde de işlevi daha iyi anlatmak için hep aynı açıyı
kullanmakta büyük yarar vardır.


Resmî evrakta kullanmak için yapılan çekimler

Fotoğrafçıdan bir yapının tadilatı öncesi fotoğraflanması istenebilir. Gerek yapı sahibi,
gerekse işi yapacak mimar tarafından, tadilat öncesi ve sonrası yapıyı kontrol etmek ve
özelliklerinin bozulmaması için fotoğraflanması istenebilir. Bu gibi çekimlerde fotoğrafçı,
varsa yapının planının isteyerek bir metot dâhilinde yapıyı fotoğraflamalı, eğer yapının planı
yok ise en ince ayrıntılarına kadar yapıyı fotoğrafa aktarmalıdır. Belediyeler ve tapu
müdürlükleri, yaptıkları işlem sırasında yapının durumunu fotoğraflayıp arşivler. Örneğin,
iskân izni ve kat mülkiyeti için işlem yapılırken mutlaka yapının dış fotoğrafları istenir.
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3.2.2. Mimari Fotoğrafta Kullanılan Fotoğraf Makineleri
Başlangıçta, fotoğrafçı için konuya uygun fotoğraf makinesi seçmek zordur. Çünkü
kullanılan fotoğraf makinesi birçok ihtiyaca cevap vermelidir. Mimari fotoğraf çekecek olan
fotoğrafçının, fotoğraf makinesi seçerken dikkat etmesi gereken ilk konu, seçeceği fotoğraf
makinesinin perspektif kontrolündeki esnekliğidir. Mimari fotoğraf çekecek olan fotoğrafçı,
şu kuralı unutmamalıdır; sadece teknik kamera, mimari fotoğraftaki karşılaşılacak tüm
problemleri çözecek kapasitededir. Ancak bu kamerayla mimari fotoğrafa başlamak da o
kadar zordur. Eğer fotoğrafçı, işe sabit gövdeli bir fotoğraf makinesi ile başlarsa, bu fotoğraf
makinesinin mimari çekimlerdeki eksikliğini görerek, ihtiyacının bir teknik kamera ya da en
azından sabit gövdeli fotoğraf makinesi önüne takılacak bir P.C. objektif olduğunu
anlayacaktır. Yani fotoğrafçı, teknik kameranın mimari fotoğraftaki gücünü, ancak ilk önce
sabit gövdeli bir fotoğraf makinesi kullanarak tespit edebilecektir.
Mimari fotoğrafı çekiminde kullanılan araç gereçler ile ilgili daha dataylı bilgilere
“Grafik ve Fotoğraf Alanının Mimari Fotoğraf” modülünden ulaşabilirsiniz.

3.3. Mimari Fotoğraf Çekimi
Mimari fotoğraf çekiminden önce dikkat edilmesi gereken konular; fotoğrafçı
fotoğrafı çekerken kadrajına sadece yapıyı değil, kendi görüşünü yorumlayarak değişik bir
anlam, perspektif katar. Kendi yorumunu katarak daha etkili kompozisyonu olan bir fotoğraf
ortaya çıkarır.
Yapının her cephesinin tam karşıdan yapılan çekimleri de yatay ve düşeylerinin, film
karesinin kenarlarına paralel gelecek şekilde fotoğrafa aktarılması ile gerçekleştirilir. Bu
çekimlerde, ya teknik kamera ya da sabit gövdeli bir fotoğraf makinesi ile perspektif
düzeltici F.C. objektif birlikte kullanılarak perspektifi düzeltme yoluna gidilir. Eğer bu
imkânlarımız yoksa çekeceğimiz her cephenin yatayının ve dikeyinin tam ortasında yer
alacak şekilde uygun yüksekliğe çıkılıp bu bakış noktasından çekim yapılır ya da yapı
bunların dışında uygun bir perspektiften, 3 boyutlu izlenimi ortaya çıkacak şekilde
fotoğraflanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Mekân fotoğrafı çekimi yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Mekân fotoğrafı çekim ölçütlerine
göre çekim yerini belirleyiniz.

 Dikkatli olunuz.
 Çekim yapacağınız konu ile ilgili ön
araştırma yapınız.
 Çekim yerini iyi etüt ediniz.
 Çekim yapacağınız yere zamanında gidiniz.
 Çekim yapacağınız yere ait bir harita
edininiz.
 Konu ile ilgili yazılmış haberlerden,
makalelerden yararlanınız.
 Çalışacağınız bölgenin iklim ve meteorolojik
durumunu göz önünde bulundurarak
malzemelerinizi ona göre seçiniz.
 Çekimle ilgili gizlilik, ödeme vb. şartlar varsa
önceden gidermeye çalışınız.

 Kontrollü ya da rutin çekimlerde
hareket, ışık, alan derinliği
etkilerine göre malzemeleri
konumlandırarak ortamı
hazırlayınız.

 Malzemelerinizi kontrol ediniz.
 Uygun zamanı bekleyiniz.
 Sabırlı ve dikkatli olunuz.

 Kontrolsüz ya da habersiz
çekimlerde hareket, ışık ve alan
derinliği önceliklerine göre seçim
yapınız.

 Poz ayarlarını yapınız.

 Mekân fotoğrafçılığı değerlendirme
ölçütlerine göre fotoğrafı çekiniz.
 Çektiğiniz fotoğraflar içinden
amacınıza uygun olanları seçiniz.

 Dikkatli olunuz.
 Görev yapacağınız yeri iyi etüt ediniz.
 Görev yapacağınız zamanın ışık durumunu
göz önünde bulundurunuz.
 Gerekiyorsa yanınıza flaş, spot gibi ışık
kaynakları alınız.
 Çekim yerine ve makinenize uygun farklı
objektifler alınız.
 Çekimini yapacağınız olayın hareketli veya
durağanlığına uygun makine- film gibi
uygunlukları sağlayınız.
 Disiplinli olunuz.
 Gezi-mekân fotoğrafçılığı çekim ölçütlerine
uygun ayarlamalarınızı yapınız.
 Görüntüde derinlik ve dinamizmi yakalayınız.
 Fotoğrafta netlik, kompozisyon, doygun renk,
derinlik, ışık vb öğelerin doğru
kullanıldığından emin olunuz.
 Uygun zamanı belirleyiniz.
 Dikkatli olunuz.
 Okuyucularınızın temel beklentilerini göz
önünde bulundurunuz.

45

 Fotoğrafları içerik bakımından inceleyiniz.
 Fotoğrafları teknik açıdan inceleyiniz.
 Mesaj ve teknik açıdan yeterli olan
fotoğrafları tercih ediniz.
 Çok yönlü düşünmeye çalışınız.
 Kararlı olunuz.
 Disiplinli çalışınız.
 Ekibinizle uyumlu çalışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

Mekân fotoğrafı çekim ölçütlerine göre çekim yerini
belirlediniz mi?

2

Kontrollü ya da rutin çekimlerde hareket, ışık, alan derinliği
etkilerine göre malzemeleri konumlandırarak ortamı
hazırladınız mı?

3

Kontrolsüz ya da habersiz çekimlerde hareket, ışık ve alan
derinliği önceliklerine göre seçim yaptınız mı?

4

Poz ayarlarını yaptınız mı?

5

Mekân fotoğrafçılığı değerlendirme ölçütlerine göre fotoğrafı
çektiniz mi?

6

Çektiğiniz fotoğraflar içinden amacınıza uygun olanları seçtiniz
mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü evet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okuduktan sonra doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi gezi-mekân fotoğrafçılığı haber kaynaklarından biri değildir?
A) Gezi-mekân dergileri
B) Ekonomi gazeteleri
C) Ajanslar
D) Gezi-mekân siteleri
2. Aşağıdakilerden hangisi gezi-mekân fotoğrafçısının sahip olması gereken niteliklerden
biri değildir?
A) Alanına hâkim olmalıdır.
B) Gezi-mekân gündemini takip etmelidir.
C) Sabırsız olmalıdır.
D) Meslek etiğine uygun hareket etmelidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi gezi-mekân fotoğrafçısının çekim öncesi yapması gereken
çalışmalardan biri değildir?
A) Konu hakkında araştırmayı yerel rehber yapacağından araştırma yapmasına gerek
yoktur.
B) Araç gereçlerini hazırlamalıdır.
C) Çekim yapacağı yere zamanında gitmelidir.
D) İzin gerektiren çekimlerde mutlaka önceden gerekli izinleri almalıdır.
4. “Işık karşınızda veya ona en yakın noktadadır. Şiddet aralığı çok fazla olur. Siluetler
ortaya çıkar.”
Yukarıda bahsedilen doğal ışık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yanal ışık
B) Tepe ışığı
C) Cephe ışığı
D) Ters ışık
5. Aşağıdakilerden hangisi fotoğrafa derinlik vermeyi sağlayan temel yöntemlerden biri
değildir?
A) Nokta perspektifi
B) Alan derinliği ve netlemede seçicilik
C) Kablo denklanşör kullanmak
D) Objektifle perspektif
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Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, doğru kelimeleri yazınız.
6. Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, gezmek, görmek, eğlenmek
amacıyla yapılan yolculuklara …………………… denir.
7.
Bir
fotoğraf
projesinin
veya
gezinin
………………………………………….. prensibidir.

en

dikkat

edilecek

noktası

8. Gezi-mekân fotoğrafı çekerken tercihiniz öncelikle ……………..objektif olmalıdır.
9. Gezi-mekân fotoğrafları çoğunlukla ………………… kullanıldığı fotoğraflardır.
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
10. Gezi-mekân fotoğrafçısı, gezi-mekân konularını gazete ve dergilerde fotoğraflarla
anlatmaya çalışan muhabirdir.
(D)
(Y)
11. Gezi-mekân çekimlerinde insanların farklı inanç ve düşüncelerine karşı saygılı olunmalı,
farklı kültürlere ve farklı yapıdaki insanlara karşı saygılı yaklaşılmalıdır.
(D)
(Y)
12. Gezi-mekân fotoğrafı çekmek için, diğer foto muhabirleri gibi önceden plan ve hazırlık
yapmaya gerek yoktur.
(D)
(Y)
13. Düşük nemli bölgelerde, soğuk ve rüzgârlı havalarda uzakların daha net fotoğrafı elde
edilir.
(D)
(Y)
14. Doygun renk elde etmek için jpeg formatında çekim yapmak gerekir.

(D)

(Y)

15. Özellikle ters ışığın, çok güçlü atmosferik perspektif etkisi vardır.

(D)

(Y)

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için
öğretmeninize başvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

123456-

B
C
A
D
C
Gezi
Doğru zamanda
doğru yerde
Geniş açı
Doğal ışığın
D
D
Y
D
Y
D

789101112131415-
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