
 

 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETECİLİK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRE FOTOĞRAFI 
213GIM076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1. TEMEL PORTRE BİLGİSİ VE PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞI ......................................... 3 

1.1. Portre Kavramı Tanımı, Önemi ve Özellikleri .............................................................. 3 
1.1.1. Tanımı .................................................................................................................... 3 
1.1.2. Önemi .................................................................................................................... 5 
1.1.3. Özellikleri .............................................................................................................. 6 
1.1.4. İnsan Bedeni ve Morfoloji ..................................................................................... 8 
1.1.5. Yüzün Özellikleri................................................................................................... 9 

1.2. Portre Türleri ve Çeşitleri ........................................................................................... 10 
1.2.1. Büst ...................................................................................................................... 10 
1.2.2. Omuz Plan ........................................................................................................... 11 
1.2.3. Göğüs Plan ........................................................................................................... 11 
1.2.4. Bel Plan ................................................................................................................ 12 
1.2.5. Diz Plan ............................................................................................................... 12 
1.2.6. Bütün/Boy Plan .................................................................................................... 12 
1.2.7. Grup Portreleri ..................................................................................................... 13 
1.2.8. Cepheden Portre .................................................................................................. 14 
1.2.9. Profil/Yan Portre .................................................................................................. 14 

1.3. Portre Fotoğrafçısı Kavramı, Tanımı, Önemi ve Özellikleri ...................................... 14 
1.3.1. Portre Fotoğrafçısı ............................................................................................... 14 

1.4. Portre Fotoğrafçısının Nitelikleri ve Çalışma Koşulları ............................................. 15 
1.5. Portre Modeli ile İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ................................ 16 
1.6. Portre Fotoğrafçılığının Etik Boyutu .......................................................................... 17 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 18 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 22 
2. PORTRE ÇEKİMLERİNDE FON HAZIRLIĞI ................................................................ 22 

2.1. Portre Fotoğrafında Fonun Fotoğrafa Etkileri............................................................. 22 
2.2. Stüdyo Portre Fotoğrafında Fon .................................................................................. 26 
2.3. Fon Çeşitleri ve Işıklandırılması ................................................................................. 27 

2.3.1. Fon çeşitleri ......................................................................................................... 28 
2.3.2. Genel Fon Işıklandırması ..................................................................................... 32 

2.4. Portre Çekimlerinde Mekânın Fon Olarak Kullanılması ............................................ 32 
2.5. Portre Fotoğrafçılığında Işık Kullanımı ...................................................................... 34 

2.5.1. Önemi .................................................................................................................. 35 
2.5.2. Etkileri ................................................................................................................. 35 
2.5.3. Çeşitleri ................................................................................................................ 36 
2.5.4. Işığın Karakterleri ................................................................................................ 39 
2.5.5. Portre Fotoğrafında Kullanılan Yardımcı Araçlar ............................................... 40 
2.5.6. Portre Fotoğrafında Işığın Yönleri ....................................................................... 41 

2.6. Portre Fotoğrafı Çekimi .............................................................................................. 43 
2.6.1. Portre Fotoğrafının Özellikleri ............................................................................ 43 
2.6.2. Portre Fotoğrafında Olması Gereken Nitelikler ................................................... 48 
2.6.3. Yüz Hatlarının Fotoğrafa Etkisi ........................................................................... 51 

İÇİNDEKİLER 



 

 ii 

2.6.4 Çekim Teknikleri .................................................................................................. 54 
2.6.5. Portre Fotoğrafında Kullanılan Objektifler.......................................................... 56 
2.6.6. Portre Fotoğrafçılığında Kullanılan Filtreler ....................................................... 58 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 61 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 63 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 65 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 68 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 70 
 

 

 

 

 



 

 iii 

 

AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 213GIM076 

ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Foto Muhabirliği 

MODÜLÜN ADI Portre Fotoğrafı 

MODÜLÜN TANIMI Portre fotoğrafı ile ilgili kavramların ve kaynakları tanıyıp 

gerekli hazırlıkları yaparak portre çekim tekniği ile ilgili bilgi 

ve becerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32  

YETERLİK Portre fotoğrafı çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve araç sağlandığında tekniğine uygun portre 

fotoğrafı çekebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Portre fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz 

edebileceksiniz. 

2. Portre fotoğrafı çekimi için hazırlık yaparak portre 

fotoğrafı çekebileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Fotoğraf makineleri, yardımcı malzemeler, bilgisayar 

donanımlı atölye, projeksiyon, internet, süreli ve süresiz 

yayınlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Portre fotoğrafı; insanın kişiliğini, duygularını, iç dünyasını ortaya koyan fotoğraftır. 

Fotoğrafta portre deyimi, pek çok insanda bir kişinin başının ya da vesikalık fotoğraf 

çekilmesi olarak anlaşılmaktadır. Oysa portre bunları kapsamakla birlikte; bireyin kimliğini, 

karakterini, kişiliğini, duygularını ifade eden bir özelliğe de sahiptir. 
 

Günümüzde vesikalık fotoğraflardan aile albümlerindeki anı fotoğraflarına, 

gazetelerdeki haber fotoğraflarından moda fotoğraflarına, sanatsal kaygılarla çekilip insanın 

kişiliğini çözümlemeyi amaçlayan fotoğraflara kadar birçok fotoğraf, portre fotoğrafı olarak 

adlandırılmaktadır. 
 

Portre fotoğrafları; basın fotoğrafçılığı, stüdyo fotoğrafçılığı, reklam fotoğrafçılığı, 

belgesel fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı, tanıtım fotoğrafçılığı, internet vb. aklınıza 

gelebilecek ve insanın yer aldığı her türlü alanda kullanılmaktadır. 
 

Bu modülde,  portre fotoğrafçılığının önemi, özellikleri, çeşitleri ve etik boyutunun 

yanı sıra portre çekiminde kullanılan filtreler ve fonlar hakkında bilgi edinecek, değişik ışık 

kaynakları ve çekim ortamlarında uygun fotoğraf makinesi ve objektifle çekim yapma 

becerisi kazanabileceksiniz.  
 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Portre fotoğrafçılığı ile ilgili temel unsurları analiz edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Portre fotoğraflarının kullanıldığı görsel ve basılı kaynakları inceleyiniz. 

İncelediğiniz kaynaklarda ilginizi çeken fotoğrafları belirleyiniz. Fotoğrafın 

hangi amaçla kullanılmış olabileceğini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. 
 

1. TEMEL PORTRE BİLGİSİ VE PORTRE 

FOTOĞRAFÇILIĞI 
 

1.1. Portre Kavramı Tanımı, Önemi ve Özellikleri 
 

Portre kavramı tanımı, önemi ve özellikleri hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 
 

1.1.1. Tanımı 
 

İnsanın kişiliğini, duygularını, iç dünyasını ortaya koyan fotoğrafa portre fotoğrafı 

denir. Fotoğrafta portre deyimi, pek çok insanda bir kişinin yüzünün ya da vesikalık 

fotoğrafının çekilmesi olarak anlaşılmaktadır. Oysa portre, bunları kapsamakla birlikte; 

bireyin kimliğini, karakterini, kişiliğini, duygularını ifade eden bir özelliğe sahiptir. Portre, 

politikacıdan esnafa, öğretmenden öğrenciye, çiftçiden sanayiciye, sporcudan sanatçıya bir 

insanın, bir anlık duygu ve düşüncülerini ya da hayatını anlatım şeklidir. Bu bakımdan bazen 

boy, bazen büst bazen de baş çekimleri portre fotoğrafı anlayışı içinde yer alabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 1.1: Albert Einstain 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Profilden bir baş, bütün bir beden, piyano çalan bir el, hamile bir bayanın karnı, bir 

bebeğin ayağının altı gibi farklı yaklaşımlar, portre fotoğrafçılığının tadı, tuzudur. Fotoğrafçı 

için asıl önemli olan, insanların kişiliğini algılamalarıdır. Çekilen fotoğraf, bu kişiliği ortaya 

koyabiliyorsa başarılı bir portre fotoğrafıdır. 

 

Fotoğraf 1.2: Salvador Dali (Ara Güler) 

Portre; tam karşıdan, yandan ya da yarım yandan olabilir. Yandan çalışılan portreye 

“profilden portre”, yarım yandan çalışılana “turvakardan portre”, karşıdan çalışılanına ise 

“fastan portre” denir. Profil (profile) “yandan”, turvakar (trois quart) “dörtte üçten”, fas 

(face) “karşıdan” anlamına gelen Fransızca sözcüklerdir.  

 

Fotoğraf 1.3: Farklı açılardan çekilmiş portre fotoğrafları 

Portreler üç türde çalışılır. 
 

 Büst portre 

 Yarım figür portre 

 Tam figür portre 
 

Büst portrede; baş, boyun, omuzlar ve göğsün üstüne kadar olan bölüm alınır. Daha 

aşağıya inilmez. Yarım figür portrede model ayakta ise karnın altına ya da kalçanın ortasına 

kadar olan bölüm alınır. Tam figür portrede ise insanın bütünü ele alınır. 
 

Kişinin aynadan bakarak yaptığı kendi portresine öz portre ya da oto portre denir. Öz 

portre, tüm sanatçıların kullandığı bir konudur. Kişi kendi yüzünü dilediği sürece dilediği 

gibi inceleyebilir. Fotoğraf sanatçıları da kendi öz portre ya da oto portrelerini çalışırken 

aynadaki yansımalarını ya da makinelerini kurarak poz verip çekim yapar. 
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İnsan psikolojik bir varlıktır ve mutluluk, üzüntü, kaygı gibi o an içinde bulunduğu 

psikolojik durum yüzüne yansır. Bir insanın ruhsal durumunu yüzünün biçimlenişinden 

anlayabiliriz. Özellikle göz ve ağız biçimi kişinin duygularını ele verir. Bu tür çalışmalara 

psikolojik portre denir. Psikolojik portrede bir duygunun güçlü bir biçimde anlatımı 

önemlidir. Portrenin belirleyici özelliği o kişiye benziyor olmasıdır. 
 

Portre, tek kişiyi olduğu gibi birden fazla insanı da kapsayabilir. Grup ya da aile 

portrelerinde de önemli olan kişilerin karakterinin yansıtılmasıdır. 
 

1.1.2. Önemi  
 

Portrede en önemli iş, ayrıntıların ayıklanması ve kişinin yüzündeki anlamın, ifadenin, 

karakterin yakalanmasıdır. Bu anlam, yalnızca yüzde değil; kişinin bütün vücudunda, 

saçında, duruşunda, giyinişindedir. Kişiyi başkalarından ayıran özellikleri görmek gerekir. 

Tek tip kaş, göz, kulak yoktur. Kimsenin oturuşu, bakışı, duruşu birbirinin aynısı değildir. 

Portre bu bilinçle çalışılmalıdır. 

 

Fotoğraf 1.4: Afgan kızı (Steve McCurry) 

Işık, portre için önemli bir öğedir. Işığın türü, ışığın şiddeti, yönü, yüzdeki anlamları 

değiştirir. Işığın bu değişkenlere göre yüzde oluşturduğu değişimler, hangi nitelikteki ışığın, 

yüze hangi anlamları kazandırdığı dikkatlice bakılarak incelenmelidir. 
 

Portre fotoğrafı, yaşanmış mutlu olayları, özel anları başkalarıyla paylaşabilme 

amacını taşır. Günün insanını, doğasını, sanatsal yaklaşım ve biçimini, beğenilerini, 

zevklerini yansıtıp bizlere aktaran bir belge niteliği taşır. Fotoğraf, kimi zaman toplumsal 

tarihimizi, kültürümüzü belgelerken çoğu zaman birey ya da aile gruplarının anılarını 

belirlemektedir. Portre fotoğrafları, aile albümleri geçmişe dönük en gerçek, en değerli 

belgelerdir. Toplumun hem aynası hem de kültürel yansımasını oluştururlar.  
 

Portre fotoğrafçısının amacı modelini idealize etmektir. Bu amaca ulaşmak için 

kullandığı araçlar arasında poz verme, kamera açısı ve yaklaşımı, ışıklandırma ve rötuş yer 

alır. Doğal bir bakış, fotoğrafı çekilen kimse tarafından verilmesi gereken pozdur. Bunu 

sağlayacak olan da fotoğrafı çeken kişidir. Portresi çekilecek olan model ile portreyi çekecek 

olan fotoğrafçı arasında sağlam bir diyalog olmalıdır. 
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Fotoğraf 1.5:  Cem Yılmaz (Mehmet Turgut) 

Hemen hemen her fotoğrafçının dağarcığında portre bulunur. Fotoğrafımızda, portre 

dizisi hazırlayan ve olaya sürekli ilgi duyanlar arasında: Ara Güler, Gültekin Çizgen, Ozan 

Sağdıç, Şahin Kaygun, İsa Çelik, Cengiz Civa, Nazım Timuroğlu, Gündüz Kayra, Mehmet 

Ünal, Çerkez Karadağ gibi isimler vardır. 

 

Fotoğraf 1.6: İnsan portresi (Metin Karadağ) 

Fotoğraf çekerken kullanılan film, makine, objektif, portre fotoğrafçılığına uygun 

olanlardan seçilmeli; ışık, modelin görüntüsünün film üzerine düşmesi için bir araç değil, 

portresi çekilecek kişinin özelliklerini yansıtacak bir araç olarak kullanılmalıdır. Ancak 

gelişen teknolojiyle birlikte dijital ortamda çekilerek bilgisayara aktarılan ve fotoğraf işleme 

programlarıyla (photoshop vb.) değişikliğe uğrayan fotoğraf artık bir belge değil tasarım ya 

da illüstrasyona dönüşür. 
 

1.1.3. Özellikleri 
 

Etkili bir portre, insanın kişiliğini ve karakter özelliğini vurgulamalı ve sanatsal açıdan 

hoş görünen bir ürün olmalıdır. 
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Fotoğraf 1.7: Portre  örnekleri (Joanna Kustra) 

Fotoğrafçı çalışma süresince modeli ile duygusal iletişim kurmalıdır. Her başarılı 

portre, model ile fotoğrafçı arasındaki tam bir iş birliğinin sonucudur. Bu yüzden fotoğrafçı, 

insan doğasının karmaşık yapısını daha iyi anlamak için psikoloji hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. 

 

Fotoğraf 1.8: İnsan portresi (Şebnem Eraş) 

İyi bir portre fotoğrafı; aydınlatma, kompozisyon, modele poz verdirme, fotoğrafçının 

yaklaşımı ve teknik düzeyi gibi bir dizi farklı unsurun bir araya gelmesinden oluşur. 

Özellikle teknik bilgi yetersiz olursa diğerlerinin etkinliği de azalacaktır. Teknik, portrede 

görsel kaliteye ulaşmayı sağlayan bir araçtır. 

 

Fotoğraf 1.9: İnsan portresi (Tijen Barultay) 

http://www.kesfetmekicinbak.com/foto_atlas/foto_notlari/02505/all_images.php
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Portrede önceden belirlenmiş kesin kurallar yoktur. Her insanın yüz tipi, karakteri, 

giysileri hatta cilt tonu farklıdır. Bu yüzden net ve değişmez ışık konumu ve açıları, çekim 

pozu değerleri verilemez. Ortaya çıkan sonucu portre fotoğrafçısının görüşü belirler. 

 

Fotoğraf 1.10: Çocuk portreleri (Hülya Bayrakdar) 

Portre fotoğrafçısı, modelin kişiliğini en iyi ortaya koyabilecek anlatımı 

yakalayabilmek için bir ressam ya da bir heykeltıraş gibi çalışarak konu üzerinde 

yoğunlaşmalıdır. 
 

Değişik yüz tiplerinin ideal görünüm kazanmasına yönelik uygulamalar yapılarak 

olası yüz kusurlarını gizleyebilecek değişik yöntemler incelenir. Böylece karşılaşılabilecek 

değişik yüz tipleri kısa sürede tanımlayıp karakter anlatımını ortaya çıkaracak bir çekim 

planı belirlenir. Biraz psikolojik bilgi yardımıyla, modeli rahatlatabilecek bir atmosfer 

yaratılarak onun gerçek kişiliğine ulaşmak başarılı bir sonuç olacaktır. Portre fotoğrafının 

amacı, modelin gerçek kişiliğine ulaşmaktır. 
 

1.1.4. İnsan Bedeni ve Morfoloji 
 

Figür, görsel sanatlarda insan biçimi olarak tanımlanır. İnsan vücudunun fizyolojik 

görünümü, form ve hareket açısından estetik değer taşır. İnsan vücudu; biçim, hacim, ölçü ve 

oranlarıyla dengelidir, uyumludur. Vücudun bütünü incelenecek olursa baş, gövde, kol, 

bacak, ayak, el, parmak gibi organların her birinin ayrı bir biçim özelliğine sahip olduğu 

görülür. Bu biçim zenginliğinden oluşan insan bedeni hareket etme yeteneği ile sınırsız 

çeşitlilikte görüntü verebilir. 

 

Fotoğraf 1.11: Dustin Hoffman (Ara Güler) 
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İnsan bedeninin bu özellikleri, görsel sanatlarda çıplak insan figürünü, önemli bir 

konu hâline getirir. Çıplak insan vücudunu konu alan resimlere, fotoğraflara “nü” denir. Nü, 

Rönesans’tan günümüze Avrupa sanatında çok kullanılan bir konudur. 
 

İnsan, portre fotoğraflarında genellikle tek olarak; olay, durum betimlemelerinde 

birden çok sayıda figür olarak görülür. 

 

Fotoğraf 1.12: İnsan portresi 

1.1.5. Yüzün Özellikleri 
 

Belli başlı yüz tiplerini bir araya getirerek sınıflandırdığımızda normal oranlı oval bir 

yüze göre dört değişik geometrik biçim ortaya çıkar; üçgen yüz, dikdörtgen (dar) yüz,  kare 

yüz ve yuvarlak yüz. 
 

 Oval yüz 
 

Oval yüz, estetik bakımından kurallara en uygun ve hoş yüz ipi olarak kabul edilir. 

Çekim sırasında herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez. Bazı ışık oyunlarıyla değişik bir 

yüz etkisi yaratılmak istendiğinde, hedef genellikle oval bir yüzdür. Tüm ışıklandırma 

çeşitleri için uygundur. 
 

 Üçgen yüz 
 

Geniş bir alın ve dar bir çene ile karakterize edilir. Çekim noktası açılı olduğunda (3/4 

yüz konumu) ve konunun yüzü, yukarıya doğru kaldırıldığında daha uygun bir perspektif 

elde edilmiş olur. Kameranın yüksekliği, gözlerin biraz altında olmalıdır. Ve ışık, yüze daha 

fazla bir grafik ağırlık vermek için dar bölüm üzerine düşmelidir. 
 

 Yuvarlak yüz 
 

Çene ile birleşiyormuş gibi görünen yuvarlak hatlı yanaklardan oluşan bir yüz tipidir. 

¾ yüz konumu kullanılarak daha oval gösterilebilir. Uzak taraftan verilen dar açılı bir ışık, 

yüzün yakın tarafını gölgede bırakır. Böylece yanaklara derinlik veren ve yüzü incelten bir 

gölge biçimi oluşturur. 
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 Kare yüz 
 

Sağlam yapısı ve büyük çenesi nedeniyle bayan modellere erkeksi bir görünüm verir. 

Yüzün hatlarını yumuşatmak için hafif yükseltilmiş bir bakış açısından çekim yapılır. 

Böylece çene etkisi azaltılır ve yüz inceltilir. Tüm yüz veya ¾ yüz konumları ile çekim 

yapılabilir. 
 

 Dikdörtgen (dar) yüz 
 

Üçgen yüze benzer özellikler gösterir. Bu yüzden aynı yöntem ile fotoğraflanır. Hafif 

alçak ve merkezden kaçık bir bakış açısı ve yüzü bütünüyle aydınlatan bir ışık kullanılır. 

Tüm yüz çekimleri, yüzün düşey ağırlıklı formunu belirginleştirdiğinden önerilmez. 

   

Fotoğraf 1.13: Farklı yüz tipleri 

1.2. Portre Türleri ve Çeşitleri 
 

1.2.1. Büst 
 

Başın alt hizasından başlayıp üst kısmına kadar olan bölgenin çerçevelediği çekim 

ölçeğidir. Baş çekimi, çenenin alt bitiminden itibaren sadece başı çerçeveleyerek çekilir. Bu 

çekimde kesinlikle çeneden kesme yapılmaz. Ancak çok zorunlu hâllerde ise saçlardan daha 

olmazsa başın üst tarafından kesilebilir. 

 

Fotoğraf 1.14: İnsan portresi (Gülşah Açıkgöz) 
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1.2.2. Omuz Plan 
 

Omuz hizasından başlayıp başın üstüne kadar olan bölgenin çerçevelendiği çekim 

ölçeğidir. Kişinin omuz hizasında kravat bağlantısının hemen bitiminde tam görünecek 

şekilde çerçevelenmesidir. Oran olarak 1/4'e yakındır. Fotoğrafçılıkta ise vesikalık fotoğraf 

çekimi şeklinde uygulanmaktadır. Röportaj, senaryo veya konunun özelliği ve tanıtımı 

gereği bulunan konularda başvurulur. 

 

Fotoğraf 1.15: Omuz plan 

1.2.3. Göğüs Plan 
 

Göğüs hizasından başlayıp baş üstüne kadar olan bölgenin çerçevelendiği çekim 

ölçeğidir. Vesikalık olarak bilinen fotoğrafların çoğu göğüs çekimine girmekle birlikte, 

aslında göğüs ve bel çekimi arası bir çerçeve düzeni ile çekilmektedir. 1/4 oranında 

uyarlanan bu çekim ölçeği, kişinin mendil cebi hizasından kesilerek çerçevelenmesidir. 

Fotoğrafçılıkta hatıra çekimleri, televizyonculukta stüdyo ve açık oturum, röportaj türü 

çekimlerde kullanılır.  

 

Fotoğraf 1.16: Çocuk portresi (Mehmet Özşimşek) 
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1.2.4. Bel Plan 
 

Bel hizasından başlayıp baş üstüne kadar olan bölgenin çerçevelendiği çekim 

ölçeğidir. 2/4 oranında olup kişinin belden yukarısının (göbek altından) çerçevelenmesidir. 

 

Fotoğraf 1.17: Bel plan portre örneği (Gülşah Açıkgöz) 

1.2.5. Diz Plan 
 

Diz üstünden başlayıp baş üstüne kadar olan mesafe çerçeve içine alınmış ise buna diz 

çekimi denir. Diz çekiminde önemli olan husus; kadrajın dizin tam bükülen kısmından 

geçmemesi, bunun yerine hafif altından ya da üstünden geçmesidir. Bu kural; kollar, 

parmaklar, bel gibi diğer eklem yerleri için de geçerlidir. 
 

Çekimi yapılacak kişi, tam dizinden (diz kapağı dâhil) yukarısı çerçeveye alınır. 

Buradaki amaç, görüntüye girmesini istemediğiniz dikkati dağıtacak başka görüntüleri 

çerçeve dışı bırakmaktır. Böylece konunun ana fikrinin tümünün ¾’ünün çerçeve içine 

alınması sağlanmış olur. 

 

Fotoğraf 1.18: Diz plan 

1.2.6. Bütün/Boy Plan 
 

Modelin ayak ucundan, başın üst kısmını da içine alacak şekilde oluşturulan 

çerçevedir. Bu çekim ölçeğinde dikkat edilmesi gereken, ayakların ya da başın üst kısmının 

kesilmemesi ayakların alt kısmında ve başın üst kısmında bir miktar boşluk bırakılmasıdır. 

Bunun en önemli iki nedeninden biri, tam deklanşöre basarken nefes alma veya küçük bir 

hareket sonucunda çerçevenin kayarak istenmeyen bölümlerin kesilmesi, ikincisi ise baskı 
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sırasında baskı makinesinde çerçevenin kenarlarının zaman zaman kesintiye uğramasıdır. 

Burada çerçeveleme yan olarak yapılabildiği gibi dik olarak da yapılabilir. 

 

Fotoğraf 1.19: Boy plan (Hülya Bayrakdar) 

1.2.7. Grup Portreleri 
 

Birden fazla kişinin aynı kare içinde yer almasıyla oluşan portrelerdir. Aile 

fotoğrafları, toplantılar, koronun yer aldığı kalabalık topluluklar, şirket çalışanlarının 

fotoğrafları gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Grup fotoğraflarının konusu, iki kişi olabildiği gibi 

onlarca kişiyi de kapsayabilir. Aynı şekilde bir odadaki küçük bir aile veya düğün için bir 

araya gelmiş arkadaşlar ve akrabalar topluluğu da olabilir. Her koşulda hatırlamanız gereken, 

her birinin yüzünü gözlemlemek isterseniz ışık ve açının çok önemli olduğudur. 

 

Fotoğraf 1.20: Grup portre (Metin Karadağ) 

 

Fotoğraf 1.21: Grup portre (Nuri Bilge Ceylan) 
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1.2.8. Cepheden Portre 
 

Modelin tam karşısından yapılan çekimlerdir. 

 

Fotoğraf 1.22: İnsan portresi 

1.2.9. Profil/Yan Portre 
 

Yarım yandan çalışılan portreye denir. 

  

Fotoğraf 1.23: İnsan portresi    Fotoğraf 1.24: İnsan portresi 

1.3. Portre Fotoğrafçısı Kavramı, Tanımı, Önemi ve Özellikleri 
 

1.3.1. Portre Fotoğrafçısı 
 

Portre fotoğrafçısı, insanı konu alan olayları gazete ve dergilerde fotoğraflarla 

anlatmaya çalışan muhabirdir. Portre fotoğrafları, titizlik ve kalite gerektirir. Çoğu zaman 

detay görüntüler gerektiğinden muhabir bilinçli ve kurallara uygun fotoğraf çekmelidir. Bu 

ölçütleri muhabirin yerine getirmesi için yeterli donanım ve fotoğraf bilgisine sahip olması 

gerekir.  

 
 

 

Fotoğraf 1.25: Portre fotoğrafçıları 
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1.4. Portre Fotoğrafçısının Nitelikleri ve Çalışma Koşulları 
 

Portre fotoğrafçılığı oldukça eğlenceli bir fotoğrafçılık alanıdır. Ancak portre 

fotoğrafçısı günün her saatinde çalışmak zorunda kalabilmektedir. Haber kaynaklarının 

dezenformasyonu ve manipülasyonu altında kalmamak için çok dikkatli olmak 

zorundadırlar. Portre fotoğrafçısının görevi, konu aldığı insanların kişiliğini en iyi yansıtan 

görüntüleri yakalamaya çalışmaktır. Konu aldığı kişiyi iyi tanıması ve iletişim kurma 

yönünün güçlü olması gerekir. İnsanları doğal hâllerinde yakalamak ve kişiliklerini 

yansıtabilmek sabır gerektirir. Portre fotoğrafçısı, yeni yüzlere, insanların yaşam 

hikâyelerine karşı meraklı olmalıdır. 
   

Portre fotoğrafçısının sahip olması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
 

 Fotoğraf çekim tekniklerini çok iyi bilmelidir. 

 Gündemi takip etmelidir. 

 Meraklı olmalıdır. 

 Sabırlı olmalıdır. 

 Girişken olmalıdır. 

 Araştırmacı bir kişiliğe sahip olmalıdır. 

 Entelektüel birikimi olmalıdır. 

 Etkili iletişim kurabilmelidir. 

 Saygılı olmalıdır. 

 Türkçeyi etkili bir şekilde konuşabilmelidir. 

 Yeni eğilimleri takip etmelidir. 

 En az bir yabancı dil bilmelidir. 

 İş disiplinine sahip olmalıdır. 

 Meslek etiğine uygun hareket etmelidir. 
 

Bir şeylerin yolunda gitmesinin en güzel yöntemi ve en güvenilir tekniği planlı 

davranmaktır. Model seçmeden önce, genel olarak ve açık bir şekilde neyi amaçladığınızı 

netleştirmelisiniz. 
 

Portre fotoğrafçıları, özellikle iş disiplinine büyük önem vermeli ve bazı konulara 

dikkat etmelidir. Bunlar: 
 

 Görev yerine zamanında gitmelidir. Çevre şartlarını dikkate alarak gerekli 

tedbirleri almalıdır. 

 Randevularına önem vermeli, görüşmelerini zamanında yapmalıdır. 

 Görev yerine gitmeden önce çekim senaryolarını ve kurgusunu hazırlamalıdır. 

 Çekim sırasında karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı önlemler almalıdır. 

 Öngörülebilen her duruma karşı mutlaka bir alternatifi olmalıdır. 

 Ortama uygun makine ve gerekli aparatlara sahip olmalıdır.  

 Konunun en iyi hangi açıdan görüntülenebileceğini bilmeli ve o açıdan çekim 

yapmalıdır. 

 Görevini yaparken çevresinde oluşacak tehlikelere karşı dikkatli olmalıdır. 
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1.5. Portre Modeli ile İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Portre fotoğrafçılığı demek, bir insanın diğer insanla karşılaşması demektir. Portre 

çekimlerinin en önemli kuralı, saygılı ve görgülü olmaktır. Fotoğrafçının, kendisine yüzeysel 

gülücüklerden ve sıkıcı pozlardan daha fazlasını veren bir modele ihtiyacı vardır. Model 

duran kişi ise fotoğrafçıya güvenebilmesi gerekir. Bu karşılıklı güven özellikle, önceden 

planlanmış çekimler için (moda fotoğrafı, röportaj, özel gün fotoğrafları vb.) geçerlidir. 

 

 

Fotoğraf 1.26: İnsan portresi 

Foto muhabirleri sıklıkla portre fotoğrafı çekmek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle 

portre fotoğrafı çeken muhabirin ilk önce konusu insan olduğu için iletişim konusunda iyi 

olmalıdır. Çünkü başarılı portreler, iyi iletişim kurulduğunda daha kolay çekilebilmektedir. 

Uğraşınız insan olduğuna göre, çekim öncesi modelinize yaklaşımınız çok önemlidir. Model, 

kamera ve fotoğrafçı üçgeni içindeki başlıca kontrol merkezi sizsiniz. 
 

Portresini çekmek istediğiniz kişiye isteğinizi anlatabilmeniz için onu kesinlikle 

tanıyor olmalısınız. Eğer tanımıyorsanız da bir an önce tanışın. Model, kamera karşısında 

tedirgin ve gergindir, artık o kişi “kendisi” değildir. Burada size düşen, modelini ilk 

karşılama ile başlayan sıcak diyalogdur. Ona içtenlikle ve önemsediğinizi hissettirecek 

şekilde davranmalısınız. Ona kendinizi tanıtın, havadan sudan da olsa bir şeyler söyleyin ve 

onun kişiliği hakkında ipuçları elde etmeye çalışın. Böylece kendisine nasıl bir ortamda 

çekim yapılıyor olduğunu ve çekimin atmosferini göstermiş olursunuz. Bu elbette her kadraj 

için bunu yapmalısınız anlamına gelmiyor ancak bir kere bunu yapmanız işinizi 

kolaylaştıracaktır. Ayrıca modeller ne çekileceğini ya da ne beklenildiğini bildiklerinde her 

zaman daha rahat olur. Bir nevi onları rahatlatmak denilebilir buna. Hatta kıyafetler için bile 

özel zaman ayrılabilir. 
 

Bu ilişki sürerken onu keşfetmeye çalışınız. Nelerden hoşlanır? Neleri sever? Hangi 

davranış biçimi onu rahatlatır? Onu etüt ederken bir yandan da mesleki araştırmanız devreye 

girer. Yüz şekli “fotoğrafça” ideal değilse (fotojeni), sizin tarafınızdan düzeltilmesi gereken 

yanlarını, hafızanıza bir bir not almalısınız. Onun yeniden “kendisi” olmasını sağlamalısınız. 

Modelinizi incelerken, onun kendisinde vurguladığı özelliklerin ön plana çıkmasına yardımcı 

olun. 
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Mümkün olduğu kadar rahatsız edilmeyeceğiniz ortamlar seçin. Modelin veya sizin 

dikkatinizin dağılması, kötü fotoğraflar olacağının bir işaretidir. 
 

Modelinizi zorlayan veya doğal olarak algılamadığı hareketler, eğilmeler, bükülmeler 

yapmaya zorlamayınız. Bu sonucun kötü çıkmasına neden olur. 
 

Model sıkılmamalı, rahat ve doğal durması sağlanmalıdır. 

Fotoğraf çeken, fotoğrafı çekileni memnun etmek için onun yüzünde iyi bir ifadeyi 

yakalayabilmelidir. İfadeye direkt olarak etki eden gözler ve ağızdır. 
 

Portresi çekilen modeller de insandır. Onlar da soğukta üşür, sıcakta terler ve uzun bir 

seans sırasında acıkırlar ve susarlar. Uzun süren seanslarda modeli rahatlatacak, 

dinlenmesini sağlayacak kısa molalar verin. 
 

Seans esnasında da, modelinizle konuşmayı ihmal etmeyiniz. Hoş bir sohbet, 

kasılmaları azaltır ve fotoğraflarınıza faydalı olur. 

 

Fotoğraf 1.27: İnsan portresi 

Bu iletişimi kurduktan sonra, uygun bir fon ve uygun bir ışık altında onun portresini 

çekmek istediğinizi söyleyin. Bunu yapmaktaki amacınızı anlatın. Büyük bir olasılıkla kabul 

edecektir ve çaktırmadan çekeceğiniz bir fotoğraftan çok daha iyi bir sonuç ortaya çıkacaktır. 
 

Bu konuda pratik yapmak için işe yakın arkadaşlarınız ve akrabalarınızdan 

başlayabilirsiniz. Onlara çalışmalarınızı gösterin ya da sizi etkileyen fotoğrafları paylaşın, 

böylece bu onlara fikir verir. Yakınlarınıza hem nazınız geçer hem de onları zaten tanıyor 

olduğunuz için hangi özelliklerini vurgulamak istediğinizi bilirsiniz. Ayrıca modellerin, 

kişisel haklarına saygı duymalısınız. 
 

1.6. Portre Fotoğrafçılığının Etik Boyutu 
 

Gazetecinin, okuyucuları ve haber kaynakları yanında haber yaptığı kişilere karşı da 

sorumluluğu vardır. Basın konseyinin meslek ilkeleri; hiç kimsenin, ırkı, cinsiyeti, yaşı, 

sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle aşağılanamayacağını (madde 

1), kişilerin özel yaşamının, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu 

olamayacağını (madde 5) belirtmektedir. 

Portre fotoğrafçısı, modellerin kişisel haklarına saygı duymalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Portreyle ilgili temel bilgileri analiz ediniz.  Dikkatli olunuz. 

 Sabırlı olunuz. 

 Çok yönlü düşününüz. 

 Farkında olunuz. 

 Farklı portre fotoğrafı türlerini karşılaştırınız. 

 Portre fotoğrafçısının niteliklerini analiz ediniz. 

 Portre fotoğrafçısının çalışma koşullarını inceleyiniz. 
 
 

 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. 

Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun olan kutucuğu 

işaretleyiniz. 
 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1- Portreyle ilgili temel bilgileri analiz ettiniz mi?   

2- Farklı portre fotoğrafı türlerini karşılaştırdınız mı?   

3- Portre fotoğrafçısının niteliklerini analiz ettiniz mi?   

4- Portre fotoğrafçısının çalışma koşullarını incelediniz mi?   

 

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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz. 
 

Her cümleyi dikkatle okuyunuz. İfadede belirtilen fikir doğru ise cevap kâğıdınızda 

ilgili maddenin önüne (D), yanlış ise (Y) yazınız.  
 

1- (    ) Portre çizimi, insan yüzünü benzetme, kişinin karakterini ve yüzündeki anlamı 

yansıtma kaygısıyla yapılır. 

2- (    ) Yarım figür portrede model ayakta ise karnın altına ya da kalçanın ortasına kadar 

olan bölüm ve ayaklar kadraja alınır.  

3- (    ) Tam figür portrede ise insanın bütünü ele alınır. 

4- (    ) Fotoğraf sanatçıları da kendi öz portre ya da oto portrelerini çalışırken aynadaki 

yansımalarını ya da makinelerini kurarak poz verip çekim yapar.  

5- (    ) Portrenin belirleyici özelliği o kişiye benziyor olmasıdır. 

6- (    ) Üçgen yüz, sağlam yapısı ve büyük çenesi nedeniyle, bayan modellere erkeksi bir 

görünüm verir. Yüzün hatlarını yumuşatmak için hafif yükseltilmiş bir bakış açısından 

çekim yapılır. 

7- (    ) Etkili bir portrenin insanın kişiliğini ve karakter özelliğini vurgulamasına gerek 

yoktur.  

8- (    ) Fotoğrafçı çalışma süresince modeli ile duygusal iletişim yaratmalıdır. Her 

başarılı portre, model ile fotoğrafçı arasındaki tam bir iş birliğinin sonucudur. 

9- (    ) Portrede önceden belirlenmiş kesin kurallar vardır. Her insanın yüz tipi, karakteri, 

giysileri hatta cilt tonu birbirine benzer. 

10- (    ) Başın alt hizasından başlayıp, üst kısmına kadar olan bölgenin çerçevelediği 

çekim omuz çekim ölçeğidir. 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. 
 

11-  İnsanın kişiliğini, duygularını, iç dünyasını ortaya koyan fotoğrafa ………. …………  

denir. 

12-  …….…… portrede baş, boyun, omuzlar ve göğsün üstüne kadar olan bölüm alınır. 

Daha aşağıya inilmez. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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13-  Kişinin aynadan bakarak yaptığı kendi portresine .…….. portre… ya da ……….. 

…….… denir. 

14-  ………….. yüz, estetik bakımından kurallara en uygun ve hoş yüz ipi olarak kabul 

edilir. Çekim sırasında herhangi bir düzeltme yapılması gerekmez. 

15-  ……………. yüz, çene ile birleşiyormuş gibi görünen yuvarlak hatlı yanaklardan 

oluşan bir yüz tipidir. ¾ yüz konumu kullanılarak daha oval gösterilebilir. 

16-  Modelin tam karşısından yapılan çekimlere ………..…. portre denir. 

17-  Birden fazla kişinin aynı kare içinde yer almasıyla oluşan portrelere ………….. 

portreleri denir. 

18-  Modelin ayak ucundan, başın üst kısmını da içine alacak şekilde oluşturulan 

çerçeveye ……….  …….…… portre denir. 

19- ………….. …..……., göğüs hizasından başlayıp baş üstüne kadar olan bölgenin 

çerçevelendiği çekim ölçeğidir. 

20-  Yarım yandan çalışılan portreye ………….…… portre denir.  

 

Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Portre fotoğrafı çekimi için hazırlık yapabilecek ve portre fotoğrafı çekebileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Stüdyoları gezerek stüdyoda kullanılan ışık ve fonlarla ilgili bilgi edininiz. 

 Farklı fonların kullanıldığı fotoğrafları inceleyiniz. 

 Portre fotoğrafçılığında kullanılan ışık ve aydınlatma tekniklerini, yardımcı 

aksesuarları, ışık yönlerini internet, kaynak kitaplar ve dergilerden araştırarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Farklı ışıkların (stüdyo ortamı, sokak lambaları, gün ışığı, modelin bulunduğu 

ortam vb.)  fotoğraftaki etkilerini inceleyiniz. 

 Aile ve akrabalarınızın portre fotoğraflarını toplayarak, ışık, dekor, fon, çekim 

ortamı veya doğal ortamlarını sorgulayıp rapor hâlinde sununuz. 

 Türkiye’deki ve dünyadaki ünlü portre fotoğrafçılarını araştırarak, çektikleri 

portre fotoğraflarını inceleyiniz. 
 

2. PORTRE ÇEKİMLERİNDE FON 

HAZIRLIĞI 
 

2.1. Portre Fotoğrafında Fonun Fotoğrafa Etkileri 
 

Portre fotoğrafında önemsenmesi gereken en önemli unsurların başında fon 

gelmektedir. Fonun rengi ve çarpılıcılığının yüksek olduğu durumlarda ilgi, modelden çok 

arka plana kayabilmektedir. Bu nedenle fon seçimi özenli bir şekilde yapılmalıdır. 
 

Arka plan göz alıcı bir yapıda ise öndeki portre ile yarışır duruma gelir ve portrenin 

etkisini zayıflatır. Portre fotoğrafında daha çok doygun olmayan fonlar tercih edilir. Böylece, 

dikkatin fonda toplanması engellenmeye çalışılır. Fon olarak kullanılan yüzeyin parlak 

olması, üzerine düşen ışığın yansımasına neden olur (refle). Fotoğrafta ışık nerede ise ilgi 

orada yoğunlaşır. 

 

Fotoğraf 2.1: Portrede fonun etkisi (Fotoğraf atölyesi) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Stüdyoda portre çekimlerinde, fonu değiştirme kolaylığı, dış mekân çekimlerine göre 

çok daha fazla olduğundan, başarıyı yakalamak da aynı oranda yüksek olur. Ayrıca, modelin 

kişiliğinin çözümlenmesi ve karakterine en uygun olan fon renginin belirlenerek 

kullanılması, stüdyo ortamında çok daha kolaydır. Dış mekânda yapay fon kullanımı çoğu 

zaman imkânsızdır. Ayrıca, fonun aydınlığına müdahale etmek, stüdyo ortamı ile 

kıyaslandığında, neredeyse yoktur. 

  

Fotoğraf 2.2: Dış mekân portre çekimi 

Tek renk bir arka plan kullanmak, portre için etkili bir yol olmakla birlikte, 

mükemmel bir görüntü elde etmek için yeterli değildir. Tek renkten oluşan fon, 

kompozisyonları daha etkin ve güçlü bir hâle getirir. Dokuların ve ayrıntıların yeterince 

ortaya çıkması için tek renk önünde bulunan modelin yanal ışıkla aydınlatılması daha etkili 

bir portre fotoğrafı sağlar. 

 

Fotoğraf 2.3: Yanal ışıkla aydınlatılmış portre  

Stüdyo portreciliğinde beyaz sonsuz fon, iyi bir aydınlatma ile grinin değişik tonlarına 

dönüştürülür. Doğal ışık yardımı ile yapılan portre çekimlerinde, fonda böyle bir etkiye 

ulaşmak imkânsızdır. Açık ve beyaz arka planlar, koyu fonlar kadar olmasa da, yine de 

modelin öne çıkmasını sağlar. Böyle bir çekimde, açık tonlarda olan arka planın iyi 

hesaplanması ve pozlandırmanın doğru yapılması gerekir. Özellikle siyah tenli modellerin, 

beyaz fon önünde çekimi çok zordur ve aşırı özen göstermeyi gerektirir. 
 

Mavi renkli fon, portre fotoğrafında yüzün rengi ile kontrast bir yapı içerdiğinden 

zaman zaman bilinçli olarak kullanılır. Sarı tonlarda olan yüz, tamamlayıcısı olan mavi 

fonda çok daha canlı bir hâle gelir. Dış mekân çekimlerinde, bulutsuz havalarda, mavi 

gökyüzü çok sıklıkla fon olarak kullanılır. 
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Fotoğraf 2.4: Doğal fonda portre çekimi 

Benzer etkiyi vermesi adına, mavi renge boyalı duvar ya da kapılar da portre çekimleri 

için sıkça fon olarak kullanılır. Portre fotoğrafında kompozisyon oluştururken modelin elbise 

rengi ile fon renginin uyumlu olup olmadığını incelemek gerekir. Siyah saçlı modelin, ışık 

almayan koyu bir fonda çekilmesi, saçlar ile fonun karışması sonucunu doğurur. Fotoğrafta 

en zor olan çekimlerden biri; aynı renk veya tondaki objenin kendisi ile aynı renkte olan bir 

fonda yapılan çekimidir. Siyah fonda siyah obje, beyaz fonda beyaz obje, mavi fonda mavi 

objelerin çekimi gibi… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 2.5: Doğal fonda portre çekimi 

Fon renginin, modellerin yaşları ile de doğrudan ilgisi vardır. Gençler ve yetişkinler 

için siyah, yeşil, koyu kırmızı veya kahverengi fon kullanmak uygunken, çocuk portreleri 

için genellikle mavi ve beyaz fonlar daha etkili sonuç verir.  

 

Fotoğraf 2.6: Stüdyo ortamında pembe fonda portre çekimi 
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Gün ışığında çekim yapılırken tek renk ve düz bir fon kullanıldığında, ışığın da 

yardımı ile modelin gölgesi fona düşürülerek etkili kareler yakalanır. Bunun sonucunda 

fotoğraf, tek renk fon, model ve gölgesinden oluşur. Tek renk fon önünde model-gölge 

ilişkisi kolayca kurulur ve anlatım daha iyi bir noktaya taşınmış olur. Doğal ışık yardımı ile 

çok değişik fonlara ulaşmak mümkündür. Örneğin, fonun belli bölümü yüksek oranda 

aydınlanırken geri kalan bölümü daha düşük oranda aydınlansın. Parçalı aydınlanan fon 

önünde, modelin aydınlık ya da gölge bölgeye yerleştirilmesi, kişiliğini yansıtması adına bir 

anlatım yolu olarak seçilebilir. Özellikle değişken karaktere sahip kişilerin portre 

çekimlerinde böyle bir fon kullanmak isabetli bir karar olur. 

 

Fotoğraf 2.7: Doğal ışıkta portre çekimi (Ara Güler) 

Modelin fona yapışık hâli, portre fotoğrafında hoş karşılanan bir sonuç değildir. Portre 

fotoğrafçıları, bunu göz önünde bulundurarak modellerini fondan uzaklaştırmaya çalışır. Bu 

durumda derinlik izlenimi de artmış olur. Ayrıca tepeden saçını veya tersten modeli 

aydınlatan ışık, modeli fondan ayırma işlevi görmüş olur. Fonun, modele oranla daha az ışık 

alması portre fotoğrafı için daha olumlu sonuçlar doğurur. Fon renginin aynı değerlerde 

fotoğrafa yansıtılması isteniyorsa, aydınlatma şiddeti, model ile paralellik göstermelidir. 

   

Fotoğraf 2.8: Portre fotoğrafında arka plan (Maurice Asseo) 

Portre fotoğrafında fonun etkisini azaltmak için alan derinliği azaltılmalıdır. Alan 

derinliği, üç faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörler, kullanılan objektifin odak uzaklığı, 

diyafram değerleri ve konuya olan uzaklıktır. Portre çekiminde kullanılacak objektiflerin, 
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büyük açıklıklı diyafram değerlerine sahip olmaları, hem düşük ışıklı ortamlarda kullanılma 

hem de sınırlı alan derinliği elde etme adına avantaj sağlayacaktır. 
 

Portre fotoğrafında model-fon ilişkisini etkileyen üç ana faktör vardır. Bunlar; 
 

 Modelin giydiği elbisenin ve fonun rengi, 

 Model ve fonun birbirine olan uzaklığı, 

 Model ve fon üzerindeki aydınlanma oranlarıdır. 
 

Açık renkler daha yakın, koyu renkler daha uzaktaymış gibi algılanırken, sıcak renkler 

çabuk, soğuk renkler ise daha zor algılanır. Bu durumda, ilgiyi modelde toplamak için soğuk 

tonlu bir fon tercihi daha akıllıca olacaktır. 
 

2.2. Stüdyo Portre Fotoğrafında Fon  
 

Stüdyoda modelin arkasında yer alan fon, belli bir anlatım içermeyen herhangi bir 

yüzeydir. Fonlar genellikle basit tutulur. Çoğunlukla düz renkli (nötr) bir fon seçilir. Düz 

fon, modelin öne çıkarılarak dikkatin dağılmasına engel olur. 
 

Fonun yüzeyi mat olmalıdır. Böylece üzerine düşen ışığı dağıtarak eşit derecede 

yansıtır. İstenmeyen parlamaları (refle) ve yansımalarını da önler. 
 

Boyanmış bir pano, fon kâğıdı, duvar kâğıtları, kumaş fonlar ya da stüdyonun gerçek 

duvarı fon olarak kullanılabilir. Kâğıt ya da kumaş fonlar, kadraj içindeki bütün alanı 

kaplamalıdır. Yeterli büyüklüğe sahip olduğunda, yakın çekimler  (close-up) için yansıtma 

(projeksiyon) perdesi de kullanılabilir. Boy portre çekimlerinde, kadrajı kaplayacak 

büyüklükte sonsuz fon kullanılmalıdır. İki destek arasında duran kâğıt, bir bobinden oluşan 

sonsuz fon duvar ile döşemenin oluşturduğu kesişme çizgisi yerine, içbükey ve kesintisiz bir 

yüzey oluşturur. Görüntüyü düzenlerken daha rahat hareket etme imkânı sağlar. Böylece 

daha profesyonel sonuçlar alınır. 
 

Fotoğraf 2.9: Stüdyo portre fotoğrafında fon (Fotoritim) 

Kullanılabilecek oldukça çok sayıda fon rengi vardır. En çok kullanılan fon renkleri; 

beyaz, siyah, koyu mavi, mavi, yeşil ve kahverengidir. Beyaz bir fon üzerinde gerekli ışık 

ayarlamaları yapılarak çeşitli gri tonlar elde edilir. Mavi, cilt tonunun tamamlayıcı rengi 

olduğundan portre fotoğraflarında çok kullanılır, konu-fon ayrımını sağlar. Aynı zamanda 
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gökyüzünü çağrıştırdığından portre için doğal görünümlü bir fon oluşturur. Dikkat çekici ve 

konuya baskın gelen fon renkleri yalnızca teatral ve fantastik portre türleri için uygundur. 
 

Fon, modelin taşıdığı ton değerleri ile uyum içinde olmalıdır. Hem kompozisyon hem 

de renk açısından, konu ile fonun birbiriyle uyumlu olması temel ve güvenilir bir kuraldır. 

Örneğin, açık renkli saçı ve giysileri olan bir model, siyah fon önünde yer aldığında oldukça 

yüksek bir kontrast yaratır. Buna karşın, açık tonlu fon önüne yerleştirilmiş siyah ya da koyu 

tonlu renklere bürünmüş bir model, çerçeveden fırlıyormuş gibi bir etki yaratır. 

 

Fotoğraf 2. 10: Portre örneği (Aleksi Petridi) 

Renkli filmde, hem konunun cildine hem de giysilerinin renklerine uygun bir fon 

seçilmelidir. Soğuk renkli fonlar, yüz kenarlarında renk yansıması yaparak sağlıksız bir 

görünüm verebilir. Ayrıca, renkli portre baskısı yapılırken soğuk fonlar cilt rengini 

olduğundan daha canlı-yapay- gösterecekleri için önerilmez. Yetişkinler ve genç modeller 

için toprak renklerini çağrıştıran kahverengi, siyah, yeşil, koyu kırmızı gibi fon renkleri 

uygundur ( Low-key fonlar). Çocuk ve moda fotoğraflarında ise genellikle beyaz ya da açık 

ton renklerden oluşan fonlar kullanılır (High-key fonlar). 
 

2.3. Fon Çeşitleri ve Işıklandırılması 
 

İnsanları doğal çevreleri içinde görüntülerken gerçek yaşamlarındaki fiziksel ve 

sembolik unsurlar fon olarak kullanılabilir. Örneğin, tuvalin önündeki ressam, halının 

üzerinde emekleyen bebek gibi. Bu tür çekimlerde fonu ayrıca aydınlatmak gerekmeyebilir. 

Model, fona çok yakın durduğunda da fonu aydınlatmak imkânsızdır. 
 

Stüdyoda ise, yalnızca modelin baş ve omzunu içeren portre (büst) çekiminde 

kullanılacak çeşitli tonlardan oluşan fonlara gereksinim vardır.  
 

İyi bir fotoğrafçı, böyle bir fonun resimsel açıdan model kadar önemli olduğunu, 

ışıklandırma ve yüzdeki anlatımla birlikte fonu oluşturan ton veya tonların fotoğraf 

atmosferini yarattığını bilir. Bu yüzden, planlı ve bağımsız bir fon ışıklandırması oldukça 

önemlidir. 
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2.3.1. Fon çeşitleri 
 

 Düz (tek tonlu) fonlar 

 Gölgeli fonlar 

 Yansıtılarak oluşan fonlar  
 

 Düz Fonlar 
 

Bunlar tek tonlu fonlardır. Düz fon, siyahtan beyaza herhangi bir renk olabilir. Seçilen 

düz fonlar, dikkatin konunun üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Model bu tür bir fon önüne 

yerleştirildiğinde, fondan ayrılarak yalnız bırakılır ve böylece karakter çalışması için 

kolaylık sağlar. 
 

Beyaz veya açık bej bir fonun önünde, lambaları oynatarak istenilen her ton elde 

edilebilir. Işığın gücünü değiştirerek veya fon ile ışık arasındaki uzaklık ile oynayarak beyaz, 

siyah veya grinin herhangi bir tonu oluşturulabilir. 

 

Fotoğraf 2.11: Stüdyo portre fotoğrafları  

Modelin fondan yeterince uzağa oturtulamadığı, küçük bir odada çalışılıyorsa, fonu 

tümüyle siyahlaştırmak zor olabilir. O zaman ya koyu renk fon perdesi kullanılır ya da model 

karanlık bir odaya açılan kapının önüne oturtulur. Ancak çoğunlukla istenen sonuç, fonu 

belli bir uzaklıktan aydınlatarak veya fonu hiç aydınlatmayarak elde edilir. 
 

 Gölgeli Fonlar 
 

Fon gölgelendirmesi, kontrast gölgelendirme ve degrade gölgelendirme olmak üzere 

ikiye ayrılır. 
 

 Kontrast gölgelendirme 
 

Bu tür gölgelendirmeler, koyu tondan açığa doğru, arada çok az bir ara ton vererek 

artar. Siyahtan beyaza, siyahtan açık griye veya koyu griden beyaza ani geçişler yaparak 

kontrast bir etki yaratır. Kontrast gölgelendirmeyi elde etmenin en iyi yolu, fonu doğrudan 

bir noktasal ışıkla aydınlatmaktır. Noktasal ışık, gölgenin sınırlarını çizer ya da fonun 

oldukça yakınına küçük bir ışık seli (flood ışık) yerleştirilebilir. Ancak bu yöntem, ışık 

modelin arkasına iyice saklanabildiğinde kullanışlı olur. 
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         Dikey         Yatay           Dairesel      Diagonal              Işın demeti 

Şekil 2.1: Gölgeli fonlar- kontrast gölgelendirme çeşitleri 

Kontrast gölge, fon net alan derinliği dışında tutularak (flulaştırılarak) yumuşatılabilir. 

Eğer büyük kontrastlar yaratmak istenirse derinlik verecek bir diyafram kullanılmalıdır. 
 

Bütün kontrast gölgelendirmeler, kameradan yapılan kadraj konumlarına göre 

tanımlanır. Uygulanan beş yöntem vardır: 
 

o Dikey gölgelendirme (soldan sağa veya sağdan sola doğru), 

o Yatay gölgelendirme (yukarıdan aşağı yada aşağıdan yukarı 

doğru), 

o Dairesel gölgelendirme (merkezden dışarıya doğru), 

o Diyagonal gölgelendirme (sol alt köşeden sağ üst köşeye yada sol 

üst köşeden sağ alt köşeye doğru), 

o Işın demeti etkisidir. 
 

o Dikey gölgelendirme 
 

Işık seli veya noktasal ışık ile elde edilir. Işık selinin görüntüye girmesini engellemek 

zor olduğundan noktasal ışık kullanılması daha kolay olur. Noktasal ışığın oluşturduğu 

kontrastı kullanarak ışık kaynağı ile fon arasına yerleştirilen bir panoyla fona gölge 

düşürülür. Gölgenin keskinliği panonun fondan uzaklığına bağlıdır. Pano yakınlaştıkça 

kontrast artar. Lambayı yerleştirirken, ışığın fona olabildiğince dik gelmesine ve modelin 

engel oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Dikey gölgelendirme en çok zıt gölge etkisi 

vermek için kullanılır. Başın aydınlık yanı arkasında koyu fon, gölgeli yanı arkasında açık 

fon gibi. Dikey gölgelendirme, tüm yüz konumunda çapraz veya yan ışıklandırma ile birlikte 

kullanıldığında en iyi sonuçları verir. 
 

o Yatay gölgelendirme 
 

Model arkasına saklanmış bir ışık seli ile en iyi sonuç verir. Eğer (çoğunlukla olduğu 

gibi) aydınlık yukarıya doğru azalıyorsa, lamba biraz aşağıya eğilmelidir. Işık modelin 

arkasına yaklaşık 30 cm uzaklıkta yerleştirilirse orta derecede kontrast gölgelendirme elde 

edilir. Omuz çizgisi, yatay gölgenin kenarının hemen altına yerleştirildiğinde, “kenar 

ışıklandırma” etkisi yaratır. 
 

Eğer çok yüksek bir kamera açısı kullanılırsa ışık seli saklanamaz; bu durumda 

noktasal ışık istenilen sonucu verebilir. 
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Yatay gölgelendirme, tonları aşağı doğru yansıttığı için seyrek kullanılır; 

kullanıldığında noktasal ışık seçilmelidir. 
 

o Dairesel gölgelendirme 
 

Hâle etkisini verir, modelin başı çevresinde bir ışık halkası vardır. Moda fotoğrafçıları 

etkileyici, cazip bir görünüm yaratmak için genellikle bu tür gölgelendirmeyi seçerler. 
 

Hâle, modelin başı arkasında, fona çok yakın yerleştirilen küçük bir ışık seli ile 

kolayca oluşturulur. Işık fona iyice yaklaştırıldığında, ışık hâlesi çok az yarı-gölge oluşturur 

ve kontrast bir sonuç yaratır. Fondan uzaklaştırıldığında ise yarı gölge alanı genişler ve hâle 

yumuşar. Haleler çıplak lamba ile de elde edilebilir. Ancak, lamba her zaman fona çok yakın 

tutulmalı, fon net olmalıdır. Çok yumuşak bir etki almak istendiğinde, ikinci bir ışık seli 

daha uzağa yerleştirilebilir. 
 

o Diyagonal gölgelendirme 

Dikey gölgelendirmeye benzer bir biçimde noktasal bir ışık ile kolayca elde edilir. 

İstenilen sonuç, ışık kaynağı ile fon arasına bir fon yerleştirip fona diyagonal olarak ışık 

yansıtarak elde edilir. 
 

Eğer ilk yöntem uygulanırsa, lamba fona yakın bir yere yüksek eğimle yerleştirilmeli 

ve ışın demeti olabildiğince genişletilmelidir. Daha sonra ışık aşağıya doğru eğimli verilir. 

Böylece kadraj diyagonal olarak bölünmüş olur. Işın demetinin görüntünün yarısını 

kaplayacak kadar geniş olmasına dikkat edilmelidir. 
 

İkinci yöntem kullanıldığında ise ışık kaynağı fona çok yakın olmamalıdır ve modeli 

aydınlatmadan fona dik düşmelidir. Diyagonal bölünme, panonun ucu fonda diyagonal 

eğimli bir gölge oluşturana dek döndürülerek elde edilir. 
 

o Işın demeti etkisi 
 

Noktasal ışık ile herhangi bir açıdan ışın demeti etkisi yaratılabilir. Ancak, ışınlar 

genellikle tepeden, diyagonal veya dikey olarak kullanılır. Işın demeti, resim alanından 

geçebilir. Dışarıdan resim alanı içinde belirli bir noktaya kadar gelebilir veya bu alan içinde 

doğup alan dışında yok olabilir. 
 

Noktasal ışığı fona çok yakın yerleştirmek ve en dar ışını verecek şekilde netlemek 

gerekir. Yalnız, ışınlar hızla genişlerken aynı zamanda ışığın verimi de düştüğü için oluşan 

gölgenin keskinliği zayıflar. Bu nedenle, ışının kaynağa yakın olan bölümü kullanılmalıdır. 
 

 Degrade gölgelendirme 
 

Gri skala tonlarını komşu tonlarla kaynaştırır. Kontrast etki yaratmaz. Beyaz, açık 

griye; açık gri, siyaha dönüşür. Bu tür gölgelendirme, fondan yaklaşık 60 cm–1 m kadar 

uzaklıktaki ışık seli ile (flood ışık) elde edilir. Işık kaynağı yakınlaştıkça, gölge tonları 

kontrastlaşır. 
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 Yansıtılarak oluşturulan fon 
 

Stüdyoda değişik fonlar da yaratılabilir. Birkaç stüdyo ışığı ve bir projeksiyon 

yardımıyla etkileyici görüntüler üretilebilir. 
 

 Silüet Etkisi 
 

Işık geçirgen, yarı saydam kâğıdın (aydınger) veya beyaz, ince kumaşın bir çerçeveye 

gerilmesi ile oluşan perde, arkadan ışıklandırılır. Homojen bir ışıklandırma, perdenin 

arkasında belli bir uzaklığa yerleştirilmiş iki-üç lamba ile sağlanır. Silüet etkisi almak ve 

arka fon ile arasındaki kontrastı yükseltmek için arkadaki ışığın öne kaçmaması ve gölgeleri 

aydınlatmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için de koyu renge boyanmış bir stüdyo 

uygundur. Stüdyonun boyutu küçükse ve ortamda yansıtıcı, parlak yüzeyler varsa kameranın 

çevresine siyah bir kumaş asılması gerekecektir. 
 

 Arka yansıtma (projeksiyon) 
 

Öndeki modele uygun bir fon yaratmak için yarı saydam perdenin arkasına basit bir 

projeksiyon makinesi yardımıyla amaca uygun bir görüntü yansıtılır. Model ayrıca 

ışıklandırılır. 
 

Ancak, modele gelen ışığın perdede oluşan yansımış görüntüyü bozmaması için 

kullanılan portre ışıklarına maskeleme yapılmalıdır. Ön plan-model-fon aydınlatmasını ve 

dekorları birbirine uygun bir biçimde kaynaştırarak  “doğal bir görünüm” elde edilmesi 

estetik bilgi ve deneyim gerektirir. 
 

 Ön yansıma (projeksiyon) 
 

Bu sistemde, görüntü perdenin ön tarafına yansıtılır. Yöntemin özelliği, görüntüyü 

çekim ekseninden göndermek ve oldukça yansıtıcı bir perde kullanmaktır. Böylece gereği 

kadar aydınlatılmış bir model ile güçlü aydınlatılmış arka fon bir araya getirilebilir. 
 

Yansıtıcı perdenin yüzeyi, küçük saydam boncuklardan oluşur. Boncuklardan her biri 

ışığı geldiği kaynağa geri yansıtarak ayna işlevi görür. Bu, perdeyi yalnızca bir yönde (bakış 

yönünde) kullanışlı duruma getirir. Projeksiyon, kamera ile dik açı oluşturacak biçimde 

yerleştirilir. Kamera, objektifin önüne 45 derecelik açıyla konulan gümüş kaplı yarı geçirgen 

ayna, projeksiyondan yansıyan görüntüyü objektif ekseni boyunca gönderir. Sonuçta, 

görüntü kameradan izlenir. Bu sistemin kullanışlılığı, perdeden yansıtılan görüntünün 

modelini etkilemesi de oldukça azdır.  
 

Görüntü yansıtma yöntemleri ile elde edilmesi güç, pahalı ve zaman alan bazı 

çekimlerin hazır görüntülerini fon oluşturmak için kullanmak, stüdyo dışına çıkmadan 

ekonomik, pratik ve çabuk bir çözüm sağlar. Özellikle tanıtım fotoğraflarında kullanılır 

(örneğin egzotik bir görüntü önünde giysi tanıtımı yapan manken ya da bir yaz gününde karlı 

dağ manzarası önünde araba çekimi gibi). 
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Her iki yönde de elde edilmek istenen sonuçlar, artık gelişen bilgisayar teknolojisi ve 

amaca yönelik hazır bulunabilen çeşitli fotoğrafik görüntülerin yardımıyla kolaylıkla 

uygulanabilmektedir. 
 

2.3.2. Genel Fon Işıklandırması 
 

Fon, görüntüdeki boş alanı (negatif alan) oluşturur. Bu yüzden, fonun parlaklığı 

değiştirildiğinde, fotoğraf içindeki negatif alanın vuruculuğu da değiştirilmiş olur. En çok 

kullanılan biçimiyle, fon ışığı konu ile fon arasındaki uzaklığın orta noktasında, kısa bir 

ayağa yerleştirilmiş küçük bir ışık selidir (flood ışık). Görevi, konu ile fon ayrımını ortaya 

çıkarmaktır. 
 

Fon, modelin yüzü ile aynı yoğunlukta aydınlatılmalıdır. Böylece, konu ile fon 

arasında, bitmiş bir fotoğrafta konuya gözle bakarken görülebilen ışık şiddeti dengesi elde 

edilir. Örneğin ana ışık, konudan 120 cm uzaktaysa aynı şiddette bir ışığın yine 120 cm 

uzaktan fonu da aydınlatması gerekir. Ancak fonu aydınlatan ışık kaynağının modeli 

etkilememesine dikkat edilmelidir. 
 

Fon ışığının konacağı noktanın belirlenmesi etkisinin gözlemlenmesiyle yapılır. Fon 

ışığını yerleştirirken ışık önce kameraya doğru yönlendirilir. Bu durumda, modelin 

gölgesinin kamerayı tümüyle kaplaması ve modelin arkasında hiçbir yerden ışık kaynağının 

görülmemesi gerekir. Sonra fon ışığı 180 derece çevrilerek gerekli ayarlama da yapılır. 

Yeterli ve etkili bir parasoley ile kameranın görmediği alanlarda kullanılacak siyah perdeler, 

iç parlamanın azaltılmasında etkili olur.  
 

Fon, biçimine bağlı olarak çeşitli biçimlerde aydınlatılabilir. Düz bir sonsuz fonu 

aydınlatmak için birbirine çapraz olacak biçimde kullanılan iki tane ışık seli yeterlidir. Fon 

içbükey ise, tek bir lamba kullanılarak kolaylıkla aydınlatılabilir. 
 

Konu-fon uzaklığı oldukça önemlidir. Fonun renginin modeli etkilememesi, net alan 

dışına atılarak ayrıntılarının belirsiz duruma gelmesi, modelin gölgesinin fotoğrafta 

görülmemesi için, model fondan 1,5-2 m kadar öne alınmalıdır. 
 

2.4. Portre Çekimlerinde Mekânın Fon Olarak Kullanılması 
 

İnsanları doğal çevrelerinde fotoğraflarken, arka plan için çok değişik malzemeler 

kullanılır. Bir ressamın çalışma ortamında gerçekleştirilecek portre çekiminde, ressamın 

daha önce yaptığı ve duvarına astığı bir tuval, fotoğrafçı için enteresan bir fon olabilir. 

Bunun gibi, kütüphanesinde kitap okuyan birini fotoğraflarken kitap dizilerini fon olarak 

kullanmak, akıllıca bir seçim olabilir. İyi bir portre fotoğrafçısı, çok etkili bir model 

bulduğunda, fonu istediği bir noktaya taşıyamadığı sürece, deklanşöre basmaz. Portre 

fotoğrafında asıl amaç, modelin kişiliğini fotoğrafa yansıtmaktır. Sade ve model ile uyumlu 

hâle getirilmiş bir fon önünde çekilen fotoğraf, amacına ulaşacaktır. 
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Fotoğraf 2.12: Doğal ortamında insan portresi (Sülen Kırgezen) 

Açık hava portre fotoğrafçılığında, doğanın oluşturduğu fonların stüdyo fonları ile 

kıyaslığında, çok farkı oldukları göze çarpar. Doğal ışıkta fon seçimi, portre fotoğrafçısının 

yaratıcılığını ve performansını göstereceği alanların başında gelir. Doğada insan çalışırken 

gözetilmesi gereken en hassas konu ise manzaranın portreyi ikinci planda bırakma 

tehlikesidir. Böyle bir ortamda etkili portre fotoğrafına ulaşmak, sanıldığı kadar kolay 

değildir. Doğal ortamı fon olarak düşünmek ve modeli öne çıkartacak sınırlı alan derinliği 

kullanmak, manzaranın etkisini ikinci planda bırakacaktır.  

 

Fotoğraf 2.13: Açık hava portre  örneği 

Model ile fon arasında iyi bir denge kurmak, başarılı portre fotoğrafı için bir 

zorunluluktur. Fonun uzakta olması, modeli öne çıkarır ve arka planın etkisini azaltır. Etkisi 

azalmış olan fon, portre fotoğraflarında her zaman tercih edilir. Model – fon mesafesinin 

fotoğraftaki etkisini değiştirmek, fotoğrafçının isteği, teknik donanım ve ışığın şiddetine 

bağlı olarak gerçekleşir. Açık diyafram kullanarak karışık bir fonu iyice netsizleştirip 

modelin öne çıkması sağlanır.  

 

Fotoğraf 2.14: Portre örneği 
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Ayrıca sade bir fon önünde, geniş açı objektif veya kısık diyafram kullanarak model 

ile arka plan ilişkisi kurulmuş olur. Doğal ışık altında daha dramatik fonlar kullanmak da 

mümkündür. Özellikle gün batımında, gökyüzü sarı, turuncu, kırmızı renklere bürünür. 

Böyle bir arka plan önünde modeli, aydınlatan doğal ışık yeterli olmayabilir.  

 

Fotoğraf 2.15: Arnavutluk, 1999 (Carol Guzy) 

Çarpıcı bir fon önünde, yarı silüet portre fotoğrafının ötesine geçmek için dolgu flaşı 

kullanmak gerekebilir. Fotoğraf tekniğine hâkim olan insanlar, böyle bir fotoğrafın dolgu 

flaşı kullanarak elde edildiğini kolaylıkla anlar. Aynı şekilde, “mavi saat” diye adlandırılan 

zamanlarda hem fon hem de model, mavi ışığın hâkim olduğu ortamda görüntülenir. Baskın 

mavi renk, fotoğrafta oldukça hoş bir atmosfer yaratmış olur. 
 

Mavi saati kullanmak ve mavinin hâkim olduğu bir portre çekmek isteyenler, güneşin 

battığı ve kızıllığın olduğu bölgeyi arkalarına alarak çekim yapmalıdır. Mavi saatte çekim 

yapılan ışığın şiddetinin azalacağını hesaba katmak ve modeli hareket etmemesi konusunda 

uyarmak gerekir. 
 

Portre fotoğrafında, çekim anında makineye yakın olan model ve uzakta olan arka 

planın, fotoğrafta üst üste çakışacağı gerçeğini çok iyi kavramak gerekir. Fotoğrafçı, üç 

boyutlu olan görüntünün iki boyuttaki etkisini daha deklanşöre basmadan görebilecek 

yetenekte olmalıdır. Fotoğraf çekildikten sonra model ile fon, aynı düzlemde üst üste gelir. 

Model-fon örtüşmesi uyum içinde gerçekleştirilen çekimde, model ön plana çıkar ve etkili 

bir fotoğraf elde edilir. 
 

2.5. Portre Fotoğrafçılığında Işık Kullanımı 
 

 

Fotoğraf 2.16: Farklı ışık ortamlarında çekilmiş fotoğraflar 

(Ara Güler; Aşık Veysel, Çerkes Karadağ, Desing Stüdyo, Şinasi Barutçu) 
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2.5.1. Önemi 
 

Bir portre fotoğrafının iki değişkeni vardır: model ve ışık. 
 

Stüdyoda kullanılan yapay ışıklandırmanın ana amacı, model üzerinde doğal ışığın 

özelliklerine benzer etkiler yaratmaktır. 
 

Portre çekiminde başarılı bir sonuç alabilmek için doğadaki ışığın insan formu 

üzerinde oluşturduğu ton değerleri, ışık-gölge dağılımı, parlaklık, renk vb. özelliklerinin 

dikkatle incelenmesi gerekir. Yapay ışıkların doğal ışığa benzer biçimde sert–yönlü ya da 

yaygın-yumuşak kullanılması fotoğrafçının yaklaşımına, modelin fiziksel ve karakteristik 

özelliklerinin gereksinimine göre değişir. Işığın değişik amaçlar için denetimli kullanımı ise 

teknik bilgi birikimi ve beceri gerektirir. Onu genişletmek, kısaltmak, yok etmek, öne 

çıkartmak, geri plana atmak, belirginleştirmek, parlaklığını ve doygunluğunu değiştirmek, 

tümüyle fotoğrafçıya bağlıdır. 

 

Fotoğraf 2.17: Portrede model ve ışığın etkisi (Fotoritim) 

Fotoğrafçının amacı, modelini en iyi biçimde görüntülemektir. Işıklandırma 

yöntemlerinin belirli bir kuralı yoktur. Her modelin değişik yapı ve karakter özelliği olduğu 

gibi, fotoğrafçının yaklaşımı da değişkenlik gösterir. Belgeleme dışında bir amaç taşıdığında, 

yalnızca hoş bir ışık-gölge çalışması yetersiz kalır. Aynı zamanda modelin kişiliğini ve 

fotoğrafçının bakış açısını da yansıtarak estetik ve duygusal bir anlatım içermeli, seyreden 

kişide belli bir duygu ve düşünce uyandırmalıdır.  
 

Yapay ışığın kullanımını öğrenmek için başlangıçta yalnızca bir ışık kaynağıyla 

çalışılması ve model üzerinde yarattığı etkilerin görülmesi zorunludur. Tek ışık kaynağının 

yarattığı ışıklı ve gölgeli bölgelerin boyutları ve sınırları, oluşturdukları biçimler titizlikle 

incelenmelidir (Aynı zamanda güneş ışığı ile yapılacak gözlemlerde oldukça yararlı 

olacaktır.). Bu inceleme, kontrastın büyük olduğu durumlarda daha da önem taşır. Oluşan 

gölgeler, ışık kaynağının yönünü belirler. Gölge kenarları ise ışık kaynağının konuya olan 

uzaklığı ve şiddeti hakkında bilgi verir. 
 

2.5.2. Etkileri 
 

Portre fotoğrafçısının amacı, modelini idealize etmektir. Bu amaca ulaşmak için 

kullandığı araçlar arasında poz verme, kamera açısı ve yaklaşımı, ışıklandırma ve rötuş yer 

alır; ancak bunlar arasında en yararlı ve güvenilir olanı ışıklandırma faktörüdür.  
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İnsanın yüz ifadesi çok değişkendir. Portre çekiminde yüzdeki istenen ifade anını 

yakalayıp görüntülemek en önemli noktadır.  

 

Fotoğraf 2.18: Portre örneği (Desing Stüdyo) 

Doğru ışıklandırma gerçekliği yaratır. Bir fotoğrafın aydınlık bölümlerinin ışık 

yansıttığı (dolayısıyla ön plana çıktığı), karanlık bölümlerinin ise ışık yuttuğu (dolayısıyla 

daha geri plana kaydığı) kuramından hareket ederek yüksek ışıkları yüzün beş ön planı 

üzerine (alın, burun, çene, iki yanak) yöneltip yüzün kenarları ile boynu gölgede bıraktığınız 

zaman, modele göze hoş görünen bir üç boyutluluk kazandırmış olursunuz. 
 

Işıklar, modelin idealize edilmesine yardımcı olur. Yüz kusurları bir gölge içinde 

başarıyla yok edilebilir. Geniş bir burun, kısa ışıklandırma ile inceltilebilir. Portre 

fotoğrafının en önde gelen temel prensibi, yalnız bir tek etkili ışığın bulunması diğer ışıkların 

buna yardımcı olarak kullanılmasıdır. Bu yüzden modelin pozisyonuna bağlı olarak anahtar 

ışığın yeri ve karakteri, portre fotoğrafçısı için çok önemlidir. 
 

2.5.3. Çeşitleri 
 

 Ana ışık 
 

“Anahtar Işık”, “form ışığı”, “model ışığı”, “temel ışık” adlarıyla da tanımlanır. Genel 

olarak geniş, yaygın ve yumuşak bir etki veren ışıklar (flood light: ışık seli) kullanılır. 

Konuya hâkim olan ışıktır. Modelin gözbebeğinde parlama oluşturur. Işığın yumuşak etkisi, 

cilt dokusunu ve rötuş gereğini azaltır. Kadın-erkek tüm portreler için rahatlıkla kullanılır. 

Kişisel bir seçim olarak, özellikle erkek portresi çekiminde yüzdeki karakteristik hatları 

ortaya çıkarmak için sert bir ana ışık kullanılabilir. 

 

Fotoğraf 2.19: Ana ışık etkileri (Fotoritim) 
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 Dolgu ışığı 
 

Yumuşatılmış bir ışıktır. Kameranın yanında, objektif ile aynı yükseklikte veya bazen 

de ana ışığın karşı yönünde yer alır. Yüz üzerinde düz, homojen, gölgesiz bir aydınlanma 

sağlar. Ana ışığın yarattığı gölgeleri yumuşatarak kontrastı denetler. 
 

 Saç ışığı 
 

Portrenin saçına uygulanan ışıktır. Saçlara ayrıntı vermek için kullanılan bu ışık, aynı 

zamanda konu ile fon ayrımını sağlar. Başın tam üstünde ya da baş hizasında sağa veya sola 

doğru yönlendirilen küçük bir spot ışığıdır. Her zaman gerekmeyebilir. 
 

 Arka ışık 
 

Başın tam arkasından veya biraz üzerinden verilerek modelin fondan ayrılmasını 

sağlar. Özellikle koyu renk giysili erkeklerin omuzlarına arkadan düşürülerek fondan 

ayrılmasını sağlayan bir ışık türüdür. Yüzün dış kenarını aydınlatarak erkeksi görünümü 

kuvvetlendirir. Aynı zamanda saça ayrıntı verir. Kadınlarda saç çevresinde ışıklı bir çizgi 

oluşturarak hoş bir görünüm sağlar. 
 

 Fon ışığı 
 

Portrenin arkasındaki fon rengini belirtmek için model ile fon arasına yerleştirilen 

küçük bir ışıktır. Modeli fondan ayırmak ve öne çıkarmak amacıyla kullanılır. 
 

 Yansıtılan ışık ( Bounce light) 
 

Bu tür aydınlatma için ana ışık modelin karşısındaki yansıtıcıya doğru yönlendirilir ve 

buradan geriye; modele yansıtılır. Modele düşen ışık, yumuşak ve gölgesizdir. Genellikle 

dolgu ışığı kullanılmaz. Yalnızca gölgeleri biraz daha yumuşatmak amacıyla (modelin- ana 

ışığa göre- karşı yönünden) yansıtıcı bir yüzey kullanılır. 
 

 Doğrudan ışık 
 

Geniş aydınlatmadan türetilmiştir. Ana ışık, yüksekte duran ve yansıtıcısız bir ışıktır. 

Modelin üstüne güneş ışığı gibi gelir. Genellikle, modelin yüzünün kameraya dönük tarafına 

yönlendirilir. Yansıtılan (bounce) ışıktan daha yönlü olup ışık-gölge ayırımı da daha 

belirgindir. Dolgu ışığı bir başka kaynak ile ya da geniş yansıtıcılarla sağlanır. 
 

 Dolaylı ışık 
 

Işık, kaynağından çıktıktan sonra yansıtıcı bir yüzeyden sekerek model üzerine düşer. 

Yansıtıcı yüzeyin özelliğine göre ışığın etkisi değişir. Örneğin şemsiye ışığı, yansıtılan 

(bounce) ışık. 
 

 Pencere ışığı 
 

Dar aydınlatmanın çok kullanılan bir türüdür. Genellikle gün ışığı ve elektronik flaş 

bileşiminden oluşur. Doğal, yumuşak ve low-key bir portre elde edilir. Model, gün ışığı ile 
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aydınlanmış bir pencerenin kenarına oturtulur. Dolgu ışığı ya kamera üzerinde ya da 

kameraya yakındır ve pencere ışığının yarısı kadar bir şiddete sahiptir. Eğer renkli film ile 

çalışılıyorsa kullanılan yapay ışığın renk ısısının, pencereden gelen doğal ışık ile 

dengelenmiş olmasına dikkat edilmelidir. 
 

 Bölen ışık (Split light) 
 

Ana ışık, modelin yüzünün tam yarısını aydınlatmaktadır. Dar aydınlatmanın bu çeşidi 

“parçalı ışık” ya da “yan ışık” olarak da bilinir. Çok seyrek olarak kullanılır. Kullanıldığında 

da oldukça düşük low-key aydınlatma oluşturur. Yüzün gölgeli tarafındaki yüz hatlarını 

gizler ya da çok geniş bir burnu daraltır. 
 

 Tavan sektirmesi 
 

Sektirme, ışığın en çok kullanıldığı türüdür. Kamera üzerine takılmış elektronik flaşın 

tavana çevrilmesiyle oluşturulan bu ışık, yumuşatılmış “kelebek ışığı” etkisi verir. Dolgu 

ışığı, çene altına yerleştirilmiş beyaz yansıtıcılarla sağlanır. Bu tür kelebek ışığının olumsuz 

yanları, beyaz tavan gereksinimi ve modelin gözlerinde anlatımı kuvvetlendirecek olan 

parlak noktaları yaratmamasıdır. Flaşın üstüne yerleştirilecek 7,5 x 12,5 cm boyutlarında 

beyaz bir kart, tavandan sektirilen ışıkların bir kısmını yakalayıp modele yansıtarak gözlerde 

küçük parlamalar oluşturabilir. 
 

 Geniş aydınlatma 
 

Modelin yüzü kamera doğrultusuna 45 derecelik bir açı ile dururken, ana ışık yüzün 

kameraya dönük tarafını bütünüyle aydınlatır. Her ne kadar bu tür ışık yüz dokusunun 

belirginliğini azaltsa da ince ve dar yüzlerin genişletilmesinde düzeltici olarak kullanılır. 
 

 Dar aydınlatma 
 

Ana ışık yüzün kameradan uzak tarafını tam olarak aydınlatır. Bu tür aydınlatma 

genellikle kadın ve erkek ortalama oval yüz için kullanılır. Geniş aydınlatmaya göre yüz 

hatlarını biraz daha belirgin hâle getirir. Kadınlarda zayıf bir dolgu ışığı ile kullanılarak 

güçlü veya erkeksi bir atmosfer yaratır. Low-key fotoğraflar için uygundur. 
 

Ayrıca yüzü daraltılmış gibi gösterdiğinden yuvarlak yüzlerde düzeltici olarak 

kullanılır. 
 

 Rembrandt aydınlatma 
 

Ana ışık, yüzün kameranın uzak tarafından verildiğinde elde edilir. Yüzün yakın 

tarafındaki gölgeli kısmında tepesi aşağı doğru bakan ışıklı bir üçgen oluşur. Ünlü Hollandalı 

ressam Rembrandt’ın modellerini resmederken kullandığı ışık türüdür. 
 

 Kelebek (Butterfly) aydınlatma 
 

Ana ışık, yüzün tam karşısına ve yukarıya yerleştirilir. Oluşan burun gölgesi burun ile 

aynı hizada ve dudağın hemen üstünde yer alır. Normal, oval yüzler ve özellikle genç 

kadınların moda çekimleri için uygundur. Erkeklerde, kulakların üstünü gereksiz bir biçimde 
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ortaya çıkardığı için pek kullanışlı değildir. 
 

 Açılı ışık 
 

Yüzün hatlarını ve derinliğini ortaya koyan, yatayda 30-60 derece, düşeyde 10-45 

derece arası gelen ışıktır. Böylece yüzün bir kısmı aydınlıkta, bir kısmı gölgede kalır. 

Gölgeli yanakta ışıklı bir üçgen oluşur. Tipik bir Rembrandt ışığıdır. 
 

 90 Derece kenar aydınlatması 
 

Çekim sırasında dik olarak yapılan bu aydınlatma, cilt dokusunu belirginleştirerek 

güçlü ve dramatik bir anlatım sağlar. Etki ışığı olarak uygundur. Karakter anlatımında 

kullanılır. 
 

 Ters aydınlatma 
 

Işığın kamera aksına göre 90 derecenin üstünde bir açıyla kullanımıdır. Bu da bir etki 

ışığı olarak kullanılır. 
 

 Çevre ışığı 
 

Konu etrafında parlak bir ışık çizgisi, halesi yaratan etki ışığıdır. Grafik bir vuruculuk 

sağlaması bakımından oldukça güçlü bir etkisi vardır. 
 

 Şemsiye ışığı 
 

Işığın çeşitli konumlarına uygun olarak veya tavandan, konuya doğru 40-45 derecelik 

bir açıyla sarkıtılarak kullanılır. İç yüzeyleri mat beyaz ya da metalik yansıtıcı bir yüzeyle 

kaplı olan şemsiyeler flaş ışığını geri sektirerek oldukça yaygın, yumuşak bir ışık yaratır. 
 

 Işık kutusu (Soft box) 
 

Özellikle yumuşak bir ışıklandırma amacıyla pencereden gelen ışığa benzer bir 

aydınlanma elde edebilmenin yolu, geniş ışık kutuları kullanmaktır. Yönü ayarlanabilen bu 

ışık kutularının iç duvarları beyaz ya da metalik olabilir. Portreler için oldukça uygun bir 

aydınlanma sağlar. 
 

2.5.4. Işığın Karakterleri 
 

 Sert ışık 
 

Işık kaynağının büyüklüğü, fotoğrafı inanılmaz derecede etkileyen faktörlerden biridir. 

Küçük bir ışık kaynağından gelen demetler, paralel olduğu için gölge ve aydınlık alanlar 

arasında keskin sınırlar vardır. Aydınlık ve karanlık arasındaki keskin ayrım güçlü 

kompozisyonlar yaratmaya yardımcı olabilir.  
 

Daha detaylı bilgi için Grafik ve Fotoğraf Alanının Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi 

ile Işık ve Renk Oluşumu modüllerine bakınız. 
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 Yumuşak ışık 
 

Doğal ortamda bulutlu havalar ve açık gölgelerdeki ışık portre çekimi için idealdir. 
 

Daha detaylı bilgi için Grafik ve Fotoğraf Alanının Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi 

ile Işık ve Renk Oluşumu modüllerine bakınız. 
 

2.5.5. Portre Fotoğrafında Kullanılan Yardımcı Araçlar 

 

Şekil 2.20: Fotoğrafta kullanılan yardımcı araçlar 

 Yansıtıcılar 
 

Yansıtıcılar, ışığın modele yönlendirilerek aydınlatılmasını sağlar. Yansıyan ışık, 

kullanılan yansıtıcının yüzeyine göre değişik özellikler gösterir. 
 

Beyaz renkli yüzeyler yumuşak, metalik yüzeyler ise sert ışık verir. Altın renkli 

yüzeyler ise sıcak bir ışıldama yaratır. Diğer renkler kendi tonlarını taşıyan yansımalar verir. 

Yansıtıcı yüzeyler, aynı zamanda ana ışığın oluşturduğu gölgeleri kontrol etmeye yarar. 

Modelin gölgeli tarafına yerleştirilecek beyaz bir yansıtıcı gölge tonlarını açar, siyah bir 

yansıtıcı ise gölgeleri daha da koyulaştırır.  
 

 Yayıcılar 
 

Işık yayıcı (difüzer) olarak kullanılır. Aydınger gibi ışık geçiren bir kâğıt, müslin 

kumaş ya da benzeri malzeme bu iş için uygundur. Bir ışık kaynağı önünde yayıcı bir 

malzeme kullanıldığında, ışık kaynağı ile konu arasındaki uzaklığın hangi noktasında yer 

alacağı ışık dağılımını belirlenmesi bakımından önem taşır. 
 

Yayıcı kullanmanın ana amacı, ışık kaynağının çapını büyütmektir. Çünkü ışık 

kaynağının çapı, konuya göre ne kadar büyük olursa konu üzerine yaratacağı aydınlatmanın 

kontratsıda o kadar düşük olur. Düşük kontrast ise portre çekimlerinde oldukça sık kullanılır. 

Bu nedenle, herhangi bir yayıcı ışık kaynağının tam önüne yerleştirildiğinde yalnızca ışığın 

şiddetinin azalmasını sağlayacak ve istenilen kontrast değişiklikleri için yetersiz kalacaktır. 
 

 Parasoley 
 

Bazı durumlarda objektife gelen ters ışıklar iç yansıma yaratarak sisli bir görüntü (fog) 

oluşmasına neden olur. Buna engel olmak için parasoley kullanılır. 
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Fotoğraf 2.21: Parasoley  

 Deklanşör kablosu 
 

Çekim anında deklanşöre basıldığında, makinenin sallanması görüntünün netliğini 

bozabilir. Deklanşör kablosu, bu sorunu gidermek için kullanılan uygun bir aksesuardır. 
 

 Kamera ayağı 
 

En az fotoğraf makinesi kadar önemli olan bir başka malzemede iyi ve güçlü bir 

ayaktır. İyi bir ayak, makinenin sallanmasını önlediği gibi aynı zamanda onu 2,5 m’ye kadar 

herhangi bir yükseklikte tutmaya ve herhangi bir yöne doğru eğmeye de yarar. 
 

2.5.6. Portre Fotoğrafında Işığın Yönleri 
 

 Cephe ışığı 
 

Genellikle stüdyo fotoğrafçılığında ana ışık kaynağının yaratmış olduğu gölgeli 

alanları yok etmek için kullanılır. Bu tip bir ışık, çekilecek objede herhangi bir derinlik hissi, 

doku ve fotoğrafik bir etki vermeyeceği için pek fazla tercih edilmez. 
 

Ancak portre çekimlerinde, anahtar ışık kaynağından dolayı ortaya çıkan gölgeleri 

yumuşatmak için ideal ışık tipidir. Şiddeti, genellikle anahtar ışık kaynağından 1 stop kadar 

düşüktür. Aynı şekilde, cephe ışık kaynağı ne kadar yan olursa yüzün diğer tarafının gölgede 

kalış oranı da o kadar artar. Cephe ışığı, fotoğrafı çekilecek kimseye tam karşıdan, fotoğraf 

makinesi pozisyonundan verilmez. Çünkü bu şekilde düz gölgesiz bir aydınlatma yapılmış 

olur. Genel olarak cephe ışığı kaynağı pozisyonu konuya göre 45 derece yan ve 45 derece 

yukarıdır. Bu durumda konunun karakterinin belirlenmesi için gölge kısımların kalması 

gerekiyorsa bu kısımlar gölge olarak bırakılır. Yine konunun karakterinin belirtilmesi 

bakımından gölge kısımların da aydınlatılması isteniyorsa bu durumda yardımcı ışıklarla bu 

gölgeler eritilir. Bunun amacı, aydınlatma kontrastını konu karakterine göre ayarlamaktır. 
 

Örneğin, bir erkek için normal olan 1/3’lük bir konu kontrastı bir kadın için çok 

aşırıdır. Kadınlarda bu kontrast oranının daha düşük olması gerekir. Çocuk fotoğraflarında 

ise gölgelerin daha da yumuşak olması gerekir. 
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Daha detaylı bilgi için Grafik ve Fotoğraf Alanının Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi 

ile Işık ve Renk Oluşumu modüllerine bakınız. 
 

 Yanal ışık 
 

Işık, objenin üzerine yandan geldiği için rölyef etkisi yaparak dokuların ve sınırlarının 

ortaya çıkmasını sağlar ve form etkisi verir. Yandan aydınlatma, önden aydınlatma gibi 

günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir aydınlatma türüdür. 
 

Daha detaylı bilgi için Grafik ve Fotoğraf Alanının Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi 

ile Işık ve Renk Oluşumu modüllerine bakınız. 
 

 Tepe ışığı 
 

Işık yukarıdan geldiği için tüm gölgeler aşağı doğru uzar belli konumlarda belirli bir 

esneklik sağlar. Öğle güneşi buna verilecek en iyi örnektir. 
 

Daha detaylı bilgi için Grafik ve Fotoğraf Alanının Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi 

ile Işık ve Renk Oluşumu modüllerine bakınız.  

 

Fotoğraf 2.22: Tepe ışığının etkisi  

(Gülşah Açıkgöz) 

 Ters ışık 
 

Işık konunun arkasından fotoğraf makinesine doğru yöneldiği zaman, bütün gölgeler 

fotoğraf makinesinin üzerine düşer. Bundan dolayı, objenin tümü gölgede kalır. Işık kaynağı, 

konunun tam arkasında olduğu zaman, ışığın varlığını ortaya koyan tek şey konunun 

etrafında meydana gelen ışıklı çizgidir. 
 

Daha detaylı bilgi için Grafik ve Fotoğraf Alanının Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi 

ile Işık ve Renk Oluşumu modüllerine bakınız. 
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 Alttan ışık 
 

Konuların alttan aydınlatıldığı şekildir. Doğada mevcut olmayan bir aydınlatmadır. Bu 

tip aydınlatma, doğal olmayan teatral etkiler yapar. İyi kullanılması zordur. Çünkü garip, 

gerçek olmayan fantastik etkiler oluşturur ve bunlar zorlama bir ifade taşır. 
 

Daha detaylı bilgi için Grafik ve Fotoğraf Alanının Fotoğrafta Işık ve Renk Denetimi 

ile Işık ve Renk Oluşumu modüllerine bakınız. 
 

2.6. Portre Fotoğrafı Çekimi 
 

2.6.1. Portre Fotoğrafının Özellikleri 
 

Fotoğrafta portre deyimi, pek çok insanda bir kişinin başının ya da vesikalık fotoğraf 

çekilmesi olarak anlaşılmaktadır. Oysa portre; bunları kapsamakla birlikte bireyin kimliğini, 

karakterini, kişiliğini, duygularını ifade eden bir özelliğe sahiptir. Bu bakımdan bazen boy, 

bazen büst bazen de baş çekimleri portre fotoğrafı içinde yer alır. 

 

Fotoğraf 2.23: Cem Yılmaz (Mehmet Turgut)  

Stüdyo portrelerinde kişiler olmak istedikleri gibi yansıtılır. Oysa bir portrenin 

belgesel değer taşıması için kişinin onu tanımayı sağlayacak özellikleriyle birlikte 

görüntülenmesi gereklidir. Kişi etkin ya da edilgin olduğu bir anda, bir düşünceye karşı 

çıkarken bir görüşü açıklarken ya da bir dinlenme anında görüntülenebilir. Önemli olan, poz 

vererek “nasıl çıkacağım?” kaygısıyla dolu bir yüz ifadesi takınmamış olmasıdır. Yakın 

arkadaşları fotoğrafa baktıklarında o kişiye özgü temel özellikleri tanıyabilmelidir.  

 

Fotoğraf 2.24: Portre örneği (Fotoritim) 
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 Portre fotoğrafında estetik yapı 
 

Stüdyo ortamında da mekânda da en önemli ortak nokta, çekim için insanın seçilmiş 

olmasıdır. Estetik ve fotoğraf iç içedir. Çok net bir fotoğraf çekebiliriz, eğer estetik değeri bir 

kenara itmişseniz, böyle bir kaygı duymamışsanız, sadece konuyu tespit etmiş olursunuz. 

Güzelliği arayışın peşinde olmak fotoğrafın temel unsurudur. 
 

Herkes kendine özgündür ve herkesin yüz yapısı değişiktir. Bazı kişiler, güzel 

oldukları hâlde fotoğrafları çekildiğinde güzelliklerini yeterince yansıtamazlar ve 

kendilerinin fotojenik olmadıklarını söylerler. Diğer yandan bazı kişiler, çok güzel 

olmadıkları hâlde fotoğraflarında olduklarından daha güzel sonuç verir. Bunun sebebi insan 

yüzündeki alın, burun ve çene kısmının eşit olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

hatlarının belirgin olması da olumlu bir etkendir. 
 

Herkesin yüz yapısının en iyi görüntü veren bir ya da birkaç açısı vardır. Bazıları her 

açıdan iyi görüntü verir. Portre fotoğrafındaki hünerlerden biri, bu görüş açısını fark edip 

uygun bir ışıklandırma ile kişiliğini yansıtacak şekilde portre fotoğrafını çekmektir. 
 

Çekeceğiniz portrenin bazı oransızlıkları ya da olumsuzlukları olabilir. Örneğin, 

kulakları veya burnu normalden iri olması, alnın veya çenenin oransız olması gibi. 
 

Bu durumda fotoğraf çekim açılarını değiştirerek veya portrenin bakış açısını 

yönlendirerek oransızlıkları en aza indirebilirsiniz. Büyük kulakları olan kişinin kafasını 

hafif yana çevirerek kulaklarının büyüklüğünü gizleyebilirsiniz. 
 

 Portre fotoğrafında ifadenin belirginliği ve kişiliğin yansıtılması 
 

Portre fotoğrafçısının birinci amacı, kaydedilen görüntünün, çekilen kişiyi yeterli 

derecede yansıtmasıdır. Portrenin kişiye açık bir şekilde benzemesinin yanında, kişiliğini 

yansıtması, karakterini dışa vurması, aynı zamanda estetize edilmiş olması gerekir. Bütün bu 

özellikleri portre fotoğrafına yansıtırken de kullanılacak en etkili elemanlar; vücut, el, kol, 

ayaklar ve yüz ifadeleridir. 

 

Fotoğraf 2.25: Monica Belluci (Ferdinando Scianna) 
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Fotoğrafçı, portresini çekeceği modeli kısa sürede çok iyi gözlemlemeli ve yüz 

yapısından kişiliği ile ilgili ipuçları yakalamaya çalışmalıdır. Bu işlem için sağlıklı bir 

gözlem, insan anatomisi ve psikolojisi konularında geniş bilgi gerektirir. 
 

Yapılan araştırmalar, birbirinden tam olarak ayırt edilebilen sekiz alın ve kaş, bir o 

kadar göz ve gözkapakları ile on ağız ve dudak ifade durumu olduğunu saptamıştır. İfade 

durumu adı verilen bu yüz yapıları ile ifade tonları (memnun, neşeli, coşkun gibi) ve değişik 

türden duygusal içerik belirten mimikleri katarak ne kadar farklı türden ve niteliklerde yüz 

ifadesi yapılabileceği düşününüz.  

 

Fotoğraf 2.26: Portre örneği (Fotoritim) 

Herkes güzeldir mantığıyla hareket etmelisiniz. Güzellik kişiseldir, değişmez standardı 

yoktur. Bazılarının güzel kabul ettiği kimse, bazılarının hiç hoşuna gitmeyebilir. 
 

Fotoğrafçının modeli ile kuracağı diyalogda, duruşu, modele yönelişi de çok 

önemlidir. Aynı şekilde, modelin durumdan memnun olup olmadığı, takındığı tavırlardan ve 

yaptığı hareketlerden kolaylıkla belli olur. 
 

Eller karakter ve kişiliğin belirlenmesinde büyük rol oynar. Bu nedenle ellerin portre 

fotoğrafında ayrı bir yeri vardır. Eller, bakan kişiye yoğun bir gerçeklik etkisi yaratır. Aynı 

zamanda, fotoğrafta kişiyi anlama ve yakından tanıma fırsatı verilmiş hissi uyandırır. Ellerin 

yanında modelin giydiği elbiseler de kişiliği hakkında ipuçları verir. Elbisenin bolluğu, 

darlığı, dökümü, kıvrımları, kişinin bedenini yorumlama adına fotoğrafçı ve izleyiciye 

yardımcı olur. 

     

Fotoğraf 2.27: Portre örnekleri (Sabit Kalfagil, Yıldırım İncealemdaroğlu) 
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Fotoğrafını çekmek üzere bir model belirledikten sonra, fotoğrafçı çekim için uygun 

noktayı ve doğru ifadeyi bulmaya çalışır. Çekim aşamasına geçiş, ya modelden izin alınarak 

olur ya da izin alınmadan işleme başlanır. Her iki durumda da model, gayriihtiyari kendine 

çeki düzen vermeye başlar ve çoğu zaman fotoğrafın çekilmesi için hamleye neden olan yüz 

ifadesi çabucak bozuverir. İnsan sosyal yapısı gereği, toplumda beğenilmeyi 

hedeflediğinden, başkalarına olduğu gibi görünme yerine, daha güzel görünmek ister. 

Fotoğrafçıdan gelen talepler, modelin gerginleşmesine ve ifadesinin daha da değişmesine yol 

açabilir. Bu noktada fotoğrafçının tecrübesi devreye girer. Yapacağı konuşmalarla 

karşısındaki kişinin hiç de önemsiz biri olmadığını, fotoğrafı çekilirse çok etkili bir portreye 

ulaşacaklarını inandırıcı bir dille anlatması, modelini inandırması ve ikna etmesi gerekir. Bu 

gibi zorluklarla uğraşmak istemeyen bazı fotoğrafçılar modellerini haberleri olmadan 

uzaktan görüntüleme yolunu seçerler.  
 

Bir fotoğraf, ifade yönünden ne kadar etkili olursa olsun, fotoğrafın yapısal 

özelliklerinden yoksunsa, tam başarıya ulaşamaz. Fotoğraf ele alınırken, teknik ve anlam 

güçlü olduğunda başarıya ulaşır. Yapısal özellikleri ön planda tutularak üretilen fotoğraf ile 

ifade vurgusu ön planda tutulup üretilen ama teknik ve estetik kaygı güdülmeyen fotoğraf 

kıyaslandığında, teknik kusuru olmayan daha çok ilgi çekecektir. Örneğin renk kavramı 

üzerinde durularak üretilen bir fotoğraftaki tek amaç, rengi vurgulamak olabilir. Güncelliği 

olan ve toplumun büyük bir bölümünün ilgilendiği bir konuyu kapsayan bir fotoğraf, 

aktüalitenin etkisi bu savı kısmen zayıflayabilir. Örneğin, sanatçıların paparazziler tarafından 

çekilmiş fotoğrafları. 
 

Portre fotoğrafında ifadeyi belirgin bir şekilde yakalamanın yanında doğallık ve etkili 

bir duruşun da yakalanması gerekmektedir. Baş ve omuzların duruşu, ifadenin belirginliğini 

daha anlaşılır noktaya taşırken, ifadeyi vurgulama adına omuzlarla birlikte ellerin de 

kullanılması etkili olur. Örneğin, bir eli masada, diğer eli çenesinde olan bir insan portresi 

çekilirken, iki el de kadraja dâhil edilmiş olsun. Geniş açılı bir objektifle çekim yapıldığında, 

masanın üzerindeki el, makineye yakınsa fotoğrafta gereğinden daha büyük yer kaplayacak 

ve daha çok ilgi çekmiş olacaktır. Böylece diğer el ve yüz, ikinci planda kalmış olur. Bir 

işçinin portresinde el vurgulanmak isteniyorsa böyle bir yaklaşım doğru olabilir. Farklı 

aydınlatma yöntemleriyle de el daha belirgin bir noktaya taşınabilir. Böylece el üzerinde 

bulunan ve çalışmayı vurgulayan izler, daha ön plana çıkartılmış olur. Ama hedef, etkili yüz 

ifadesi yakalamak ise böyle bir yaklaşım ifadeyi zayıflatmış olur. Portre fotoğrafçısının ifade 

aktarımında ne istediğini bilmesinin yanı sıra bunu doğru bir teknik kullanarak yapması 

gerekmektedir. 

 

Fotoğraf 2.28: Sait Faik (Ara Güler) 
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Fotoğrafçılar, çektikleri fotoğraflarla dünya görüşlerini izleyiciye aktarır. Güzellikleri 

aktarma uğraşında olan fotoğrafçılar olduğu gibi, sorgulayıcı, eleştiren, rahatsız edici 

görüntüler peşinde koşan fotoğrafçılar da vardır. İfade belirginliğinde sürekli olumlu ifade 

peşinde koşmak gerekmez. İnsanların yüzünde olumlu ifadelerin yanında, bir o kadar da 

olumsuz ifadeler de bulunmaktadır. Bu olumsuz ifadeleri konu edinen ve insanlarla paylaşan 

fotoğrafçılar da vardır. Thomas Ruff, özellikle ünlü insanları çekmekten kaçar ve sadece 

sıradan insanların portrelerini çekmeye çalışır. Fotoğraflarıyla, belli bir niteliği ve imajı 

olmayan sıradan görüntüler yakalamaya özen gösterir. Ünlü insanları görüntülemekten 

kaçmasının nedenini ise, insan yapısı gereği, ünlü kişilerin portrelerine baktığında ona 

mutlaka anlam vermek isteğinin yattığını belirterek açıklar. 
 

Ruff, portre fotoğrafına böyle yaklaşırken, Ara Güler ise, ünlü ve dünya tarihine 

katkısı olmuş insanların fotoğraflarını çekmek istediğini “Portresini çekeceğiniz insanları 

neye göre seçersiniz?” sorusuna “-O insan mühim midir, ne yapmıştır, insanlığa katkısı 

nedir? Bunları sorarım kendime, mühimse onu çekerim.” şeklinde cevap vererek 

açıklamıştır. Bu iki yaklaşım, portre fotoğrafının, fotoğrafçının niyeti ile şekillendiğinin 

küçük bir göstergesidir. 
 

Ünlü portre fotoğrafçısı Yusuf Karsh da ünlü erkek portreleri ile fotoğraf tarihine 

damgasını vurmuş portrecilerin başında gelir. Karsh, meşhur bilim adamları, müzisyenler, 

yazarlar, sanatçılar ve devlet büyüklerini portre konusu eder. Kişiliğin yansımasını ön planda 

tuttuğu portrelerinde, sert etkili ışık hemen göze çarpar. 
 

Portre fotoğrafında makyaj, giyim ve kuşam, ifadeyi etkileyen dış destekleyici 

elemanlardır. Hiç alakası olmadığı hâlde bir kişiyi makyaj ve elbise ile başka bir kişiye 

benzetmek ve portresini çekmek mümkündür. İki fotoğraf, yan yana konulduğunda farkın 

nüanslar yardımı ile ortaya çıktığı görülür. Gözler, farkların en kolay yakalandığı 

bölgelerdir. Göz, insanın dışa açılan penceresidir ve başlı başına bir mesaj kaynağıdır. 
 

Portre fotoğrafçılığında netleme, kişinin göz bebeklerine yapılmalıdır. Çünkü gözler 

kişiliğin aynasıdır. Gözlerin, ne tarafa ne şekilde bakacağını sizin yönlendirmeniz gerekir. 

Bakışlar, fotoğraf makinesinin hizasından yukarı veya aşağı fazla kaymamalıdır. 

Gözbebeğinde meydana gelecek ışık parlamasını portre reflektörü ile çok iyi ayarlamanız 

gerekir. Portre çekiminde genellikle temel ışık kullanılır ve göz hizasından yaklaşık 45 

derece yukarıdan gelmesi en uygundur. Yan ışık ile temel ışığın meydana getirdiği gölgeleri 

ortadan kaldırırsınız. Modelin arkasında kalan bölgelerde görüntüyü bozucu etkisi olan ya da 

ilgiyi dağıtacak görüntüler olduğu zaman açık diyafram yardımı ile fon netsizleştirilir. 

Böylece fotoğrafa üçüncü boyut etkisi verilmiş olur. Açık diyafram enstantane değerinin de 

yükselmesini zorunlu kılacağından göz kapaklarının kırpılması gibi durumlarda ortaya 

çıkacak uyuyor imajı önlenmiş olur. 
 

Tanımadığımız kişilerin portre fotoğraflarını çekmek için mutlaka izin istenmelidir. 

Kişiyle sohbet ederek yaklaşın olaya. Bir kahvehaneye girer girmez kimseyle konuşmadan 

fotoğraf çekmeye başlarsanız içeridekilerin size tepkisi ne olur? Bir tahmin ediniz. Ama 

kahvehaneye girdikten sonra, en azından birkaç dakika oradakilerle sohbet ederseniz, 

kimliğinizi açıklayıp işinizi anlatırsanız hepsinin size yardımcı olmaya çalışacağından 

şüpheniz olmasın. 
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“An fotoğrafları” çekmek için merhabalaşmaya vakit bulamayabilirsiniz. Bu durumda 

fotoğrafçının ilişki kurmadaki ustalığı önemli rol oynar çoğu kez. Fotoğrafı çektikten sonra 

paparazzi fotoğrafçısı gibi koşarak oradan uzaklaşmayınız. Bu anı niye fotoğraflama gereği 

duyduğunuzu, izin almaya neden vakit bulamadığınızı, amacınızı mutlaka fotoğrafını 

çektiğiniz kişiye açıklayınız. 

 

Fotoğraf 2.29: An fotoğrafı  

2.6.2. Portre Fotoğrafında Olması Gereken Nitelikler 
 

Başarılı bir fotoğrafik portre; ışıklandırma, kompozisyon, poz verme fotoğrafçının 

kişiliği ve teknik üstünlük gibi birkaç faktörün birleşmesi ile oluşur. Bu faktörlerin her biri 

ayrı ayrı büyük önem taşır. 
 

Teknik üstünlük, bir köşede unutulan fotoğraf ile “yaşayan” portre fotoğrafı arasındaki 

farkı ortaya çıkarır. Modelin şahsiyetini yansıtır ya da fotoğrafçının anlatmak istediğini 

açıklar. Teknik üstünlük deyimiyle yüksek ışıklardaki gradasyonu, renklerin uyumlu 

skalasını ve gölgelerdeki tonla, zengin renk çeşitlerini ve ışık gölge değerlerini, kontrast 

yoğunluk ve modele uygun renk balansı nitelenir. 
 

Eğer portre fotoğrafik kalite açısından çok iyiyse izleyen yalnız modeli görür, 

fotoğrafın teknik özelliklerinin farkında olmaz. Gerçekte beklenen de budur. İnsanlar 

portrenin modeliyle ilgilenirler fotoğrafın nasıl elde edildiğiyle değil. 
 

Portre fotoğrafının temel amacı, elde edilen görüntünün modele kesin ve doyurucu 

biçimde benzemesidir. Modelin kişiliğini yansıtarak karakter özelliğini vurgulamalı, aynı 

zamanda estetik değerler taşıyan bir ürün olmalıdır. 
 

Fotoğraftaki insanın yüzü seyredenin dikkatini çeker. Eğer yüz, özellikle kameraya 

doğru bakıyorsa doğal bir ilgi odağı olur. Bu nedenle portre, seyirciyi belli bir kişilikle karşı 

karşıya getirerek etkileşim yaratır. 
 

Bu durumda, fotoğrafçının modeli ile kuracağı iletişim önem kazanmaya başlar. Artık 

modelin yalnızca bir nesne ve biçim olarak görünmeyip yüzeysel yapısının ötesinde bazı 

yorumlara girilmesi gerekir. 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=17787&p=5&rid=2
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=17787&p=5&rid=2
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Her başarılı portre, model ile fotoğrafçı arasındaki tam bir iş birliğinin sonucudur. 

Portre fotoğrafçısının insanlara karşı yoğun bir ilgi duyması, aynı zamanda insan doğasının 

karmaşık yapısını daha iyi anlayabilmesi için insan psikolojisi hakkında bilgi sahibi olması 

gerekir. Böylece, modelini daha yalın biçimde ve yeni bir açıdan görerek karakter özelliğini 

ortaya çıkarabilir. 
 

Kamera önüne gelen her canlı yüz, başlı başına bir sorundur. Çünkü bir benzeri daha 

yoktur. İnsan çok karmaşık bir kişidir ve her zamanın ayrı bir fizik, davranış ve kişilik 

özelliği vardır. 
 

 Fiziksel özellikler 
 

Duyguları belli eden ve kişilik hakkında ipucu veren iki “yüz” elemanı, “göz”ler 

“ağız”dır. 
 

Gözler, kendilerine özgü bir anlatıma sahiptir. Örneğin, sevgi, nefret, keyif, üzüntü, 

ilgi, can sıkıntısı, coşku gibi duygular gözlerle kolaylıkla anlatılabilir. Bilinçaltına gömülmüş 

bulunan bazı duygular da gözlerdeki ani bakışlar ile ortaya çıkabilir. 
 

Ağız, biçim olarak bazı değişiklikler gösterebilir. Büyük veya küçük olabilir. Büyük 

dudaklı, rahatlamış bir anlatım veren ağızlar olduğu gibi, konuya yoğunlaşarak gerilmiş ince 

dudaklı ağızlar da görülebilir. 
 

Ancak biçimi ne olursa olsun ağız, göz kadar derin anlam taşıyamaz. Gözler ile iş 

birliği hâlinde hareket etmediği sürece, ağız çok fazla duygu iletemez. 
 

İnsanın içindeki bütün duygular gözlerine yansır. Gözler ciddi bakarken ağız 

gülüyorsa, model doğal görünmez. Eğer gözler keyifle dans ediyor, bu arada ağızda ciddi bir 

şekilde kapalı duruyorsa, model duygularını bastırmaya çalışıyor demektir ki bu da doğal 

olmayan bir görünüm verir. 
 

 Kişilik özellikleri  
 

Kişilik, portrenin anlaşılması en zor bölümdür. Özellikle kamera önündeki kişinin 

karakter yapısını yansıtmaya yönelik çalışmalar yapan portre fotoğrafçılar için bu konu 

oldukça önemlidir. 
 

Her insanın yüzünde olumlu ya da olumsuz fiziksel özellikler bulunur. Genel olarak 

kişinin olumsuz yönleriyle ilgili çok az şey söylenir. İyi bir portre, olabildiğince çok özelliği 

anlatabilmelidir. Bu yüzden, model ile karşı karşıya gelindiği andan itibaren, fotoğrafçı bu 

özellikleri aramaya başlar. 
 

 Davranış özellikleri 
 

Cansız büstün gövdesiyle, elleriyle veya herhangi bir biçimde hareket etme olanağı 

yoktur. Kamera önündeki kişi ise, aza ya da çok hareket hâlindedir. Amaç, tam boy bir 

fotoğraf çekme olmasa dahi, vücudun ve özellikle ellerin hareketlerine dikkat etmek gerekir. 

Bu hareketler, kişinin karakterini okumada yardımcı olacağı gibi doğal bir poz vermesine de 

katkıda bulunur. Portrede gereken yalnızca doğallık değil, aynı zamanda hoş bir duruş 
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olmalıdır. Örneğin, objektife yakın durduğu için gereğinden fazla büyük gözüken bir “el” 

asıl dikkat merkezi olan “yüz”ü arka plana atarak anlatımı bozabilir. 
 

 Giysinin etkisi  
 

Kişinin görünümü ve karakteri çeşitli giysi ve aksesuarlar kullanılarak daha çekici, 

daha genç, daha seçkin vb. olacak biçimde değiştirilebilir. Kişinin kendini nasıl algıladığı, 

üzerindeki giysilerin yarattığı etki ile doğrudan bağlantılıdır (genç-yaşlı, katı-rahat, tutucu-

modern, cazip-basit vb.). Çekim süresince kişiyi değişik giysiler içinde görüntülemek 

oldukça yararlıdır. Böylece, yalnızca kişinin dış görünümünün daha iyi fotoğraf vermesiyle 

sınırlı kalınmaz, aynı zamanda kişinin karakter yapısında saklı kalmış özelliklerin de ortaya 

çıkması sağlanmış olur. Örneğin, giysiyi tamamlayan bir şapka ya da zarif bir boyun bağı, 

bayan modellerin daha duyarlı bir görünüme bürünmelerini sağlaması bakımından önemli bir 

aksesuar olarak kullanılabilir. Fotoğrafçı, modele yakışacağını düşündüğü bir giysiyi 

giydirse dahi, önemli olan modelin nasıl fotoğraf vereceği değil, o giysi altında modelin 

kendisini nasıl duyumsadığıdır. Eğer, model kendini mutlu ve güvenli buluyorsa, doğru giysi 

giydirilmiştir. Aksi hâlde giysi yanlıştır.  
 

Çekim sırasında modele ve ortama göre seçilecek kostüm çok önemli ve önceden 

çözülmesi gereken bir sorundur. Modelinize, izleyicinin gözlerini yüzden başka yerlere 

çekecek bol ve geniş yakalı giysilerden kaçınmasını öneriniz. Yumuşak renkleri seçmesi 

yerinde olur. Yuvarlak yüzle yuvarlak yaka çok kötü sonuç verecektir; V-yaka inceltici 

özellik taşır. Yaş ilerledikçe kolun dirsekten yukarı kısmında etler sarkıp hoş olmayan bir 

görüntü verdiğinden yaşlı hanım giysilerinde kolsuz giysiler kullanılmamalıdır (Eğer kollar 

ve eller fotoğrafta gözükecekse onlara da makyaj uygulanmalıdır.). Zayıf bir modele uzun 

kollu ve ağır dokulu giysiler önerilir. Açık renkler de modelin daha kilolu görünmesini 

sağlar. 
 

 Öz denetim 
 

Çoğu kişi, kamera karşısında kendini kontrol altında tutarak gergin bir görünüm 

verecek olmanın kaygısını taşır. Bazen bu durum kişinin fotoğraf çektirmesine engel de 

olabilir. Gerçekten de, modelin en ufak bir denetim belirtisi bile bir fotoğrafın canlılığını yok 

edebilir. 
 

“Öz denetim”, varlığının bilincinde olmak demektir. Hareketlerimizin izlendiğinin 

farkına varır varmaz, eleştirilme korkusuyla gerginleşiriz. Bu korkulara kendine güvensizlik, 

aşağılanma, alay edilme de eklenebilir. Bu durumda, insanın kendini denetleme yeteneği 

ortadan kalkar.  
 

Stüdyo çalışmasındaki kaygı iki taraflıdır: Biri fotoğrafçı, diğeri model açısından. 

Fotoğrafçı da en az model kadar kaygılı olabilir. Aralarında bir uyum olduğu sürece, 

fotoğrafçının da modelin de kendilerini denetlemeye çalışmalarının bir sakıncası yoktur. 

Böylelikle, kendilerini yalnız ve başkaları tarafından gözlenmiyormuş gibi rahat ve doğal 

hissedebilirler. 
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 Stüdyoda uyum 
 

Portre fotoğrafçısı her zaman modelinin rahatını düşünmelidir. Stüdyo, yazın serin, 

kışın ılık olmalıdır. Kullanılan ışıkların modeli, gözünün içine parlamamasına dikkat 

edilmelidir. Modele belirli bir konumda uzun süre poz verdirmekten kaçınılmalıdır. Aksi 

hâlde model, katılaşıp gerginleşebilir, kaygı duyabilir. Bu yüzden çekimden önce kısa bir an 

gevşeyip rahatlaması gerekir. Model giysi değiştirirken kısa bir ara verilir. Bu süre içinde 

fotoğrafçı stüdyoyu yeniden düzenler; fonu değiştirir, ışıklarla ilgili gerekli düzenlemeleri 

yapar ve yeni bir çekim serisi için hazırlanmış olur. Bu aşamada, modele üzerindeki giysinin 

rengi, stili vb. hakkında övgüde bulunarak moral verilir. Böylece modelin üzerindeki 

gerginlik giderildikten sonra çalışma için gerekli uyum sağlanmış olur. 
 

Bir kural olarak modele hiçbir zaman dokunulmamalıdır. Model, tanımadığınız biri ise 

dokunulmaya karşı ters tepki verebilir. Bu durumda, korunmaya çalışılan uyum daha işin 

başındayken bozulur. Bu yüzden uyum bozacak davranışlarda özellikle kaçınmak, model ile 

saygılı ve ölçülü iletişim kurmak gerekir. 
 

Diğer önemli bir konu da, modelin istenilen pozu verebilme becerisidir. Ancak, 

modelin profesyonel bir manken ya da sahne sanatçısı gibi poz vermesi beklenemez. Bu 

yüzden kesin olarak, model üzerinde “hiçbir biçimde söyleneni yapamıyor” izlenimi 

yaratılmamalıdır. Tersine, onu cesaretlendirmek gerekir. Örneğin “çok iyi model” olduğunu 

ve “çok iyi bir iş bildiğine girdiğini” söylemek, modelin özgüvenini kazanmasını 

sağlayacaktır. 
 

Çekim başlamadan önce rahatlayıp gevşemek, dinlenmek ve modelle tanışabilmek için 

zaman ayırmak istenilen sonuca ulaştırabilir. Ancak, bütün bunlar için zaman yoksa veya 

kısıtlıysa doğrudan çekime geçilebilir; çekim aşamasında durum değerlendirilir. 
 

Gerginliği azaltmak için modelden çekime gelirken ilgi duyduğu bir nesneyi yanında 

getirmesi istenebilir. Bu, onun kariyeri ya da hobileri ile ilgili bir şey olabilir. Örneğin kedi 

ya da köpeği ile gelebilir. Modelin mesleği ile ilgili bir giysi veya üniformanın varlığı, 

gerekli atmosferin yaratılmasına yardımcı olabilir. 
 

2.6.3. Yüz Hatlarının Fotoğrafa Etkisi 
 

 Yüzün geometrisi 
 

Her bir yüz, hem diğerlerinden çok değişiktir hem de birbirine oldukça benzer. Bu 

nedenle, yüz tiplerini sınıflandırmak çok zor bir uğraş gibi gelebilir. 
 

Yüz fotoğraflarının incelenebilmesi için bu fotoğrafların merkezden, yumuşak, 

homojen bir ışık altında ve hem tüm yüz hem de profil (sağ ve sol profil ayrı ayrı) 

konumunda çekilmesi gerekir. 
 

Yüzün simetri ve oranlarını incelemek için biri ters olmak üzere üç baskı yapılır. Hem 

ters basılan fotoğraf gözlerin tam arasındaki noktadan geçen düşey çizgiden ikiye ayrılır. Bu 

parçalar, yüzün iki sol ve iki sağ yani birleşecek biçimde yan yana getirilir. Sağ ve sol 

profilden de ayrıca iki baskı yapılır. Böylece, toplam beş görüntü elde edilir. Bu yöntem ile 
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gözlerin yerleşimi, alın, burun, yanaklar, ağız ve çenenin yapısı incelenir. Araştırmaya dönük 

bu çekimler portre çekimine girmeden önce yapılır. 
 

Diğer bir yöntem de ayna kullanmaktadır. Görüntü aynada ters olarak yer alır ve aslı 

ile birlikte incelenir. Böylece, eğer varsa asimetrik yüz öğeleri daha çabuk görülebilir. 
 

Yüzün simetrisi incelendiğinde, çekimin hangi bölgeyi ön plana alacak biçimde 

yapılması gerektiği ortaya çıkar. Normal bir yüzde, gözlerden başın üstüne kadar olan 

uzaklık ile gözlerden çene altına kadar olan uzaklık hemen hemen aynıdır.  
 

Yüzdeki ana özelliklerin incelenmesi için ayrılmış üç eşit bölge vardır: üst, orta ve alt 

bölge. 
 

Üst bölge, kaşların üstünden başlayıp alnın saçlarla birleştiği çizgi arasında kalan 

bölgedir. 
 

Orta bölge, burun dibinden geçen yatay çizgi ile kaşların üstünden geçen yatay çizgi 

arasındaki bölgedir. 
 

Alt bölge, çenenin dibinden geçen yatay çizgi ile burun dibinden geçen yatay çizgi 

arasındaki bölgedir. 
 

Kişiden kişiye uzaklıkları değişen bu bölgeler, yüzün ideal ölçülere (oval yüz tipine) 

yakınlık derecesini gösterir. Geniş alınlı üçgen bir yüz, üst bölümü geniş bir yüz demektir. 

Kare bir yüz ise, alt bölgesi daha geniş bir yüz demektir. Yüzdeki bu bölgelerin büyüklükleri 

birbirine yakın ise, sonuç fotoğraf daha güzel ve kolay çekilebilir; aksi olduğunda fotoğrafın 

istenen biçimde çekilebilmesi için yapılan testten elde edilen sonuçlar kullanılır. Gözler ve 

ağzın fotoğrafta güçlü bir grafik önemi vardır ve modelin fotojenik olup olmaması bu 

öğelerin uyumuna bağlıdır. 
 

 Kamera açısı 
 

Yüzün üç boyutlu biçimi, fotoğraf yoluyla iki boyutlu bir düzlem üzerine 

düşürüldüğünde, yüz üzerinde bazı istenmeyen görünüm bozuklukları oluşabilir ya da yüzde 

var olan kusurları abartabilir. Oysa toplumda hoş görünme dürtüsü yaygındır. Olduğundan 

daha geniş, basılmış gibi duran bir yüz, uzamış bir burun veya abartılı duran kepçe kulaklar 

istenmeyen görüntülerdir. Bu tür sorunları düzeltmek için başlıca iki değişkene gerek 

duyulur: “ışık-gölge” ve “perspektif”. 
 

Işık ve gölge, yüzün belirli bölgelerini ön plana çıkarılır veya arkaya atar. Perspektif 

ise, düzlem üzerine düşürülmüş olan görüntüyü değiştirir. 
 

Yüzün kamera aksı doğrultusunda ve yatay konumda kameraya açı yapacak biçimde 

döndürülmesi, perspektifi değiştirir; yüze derinlik vererek boyut kazandırır. Kameranın 

düşey konumda, aşağıya, yukarıya ve aynı zamanda modele doğru eğilerek yaptığı açılar ise 

değişik yüz tiplerine sahip portreler ile çalışırken karşılaşılan sorunların giderilebilmesinde 

oldukça önemli rol oynar. Yüzün üst, orta ve alt bölgeleri arasındaki oranı değiştirebilmek 

için kameranın aşağıya veya yukarıya doğru yapacağı birkaç derecelik bir sapma yeterli olur. 

Böylece, kare, üçgen, yuvarlak ve dar yüz biçimine doğru yaklaşılabilir. 



 

 53 

Yakın plan (büst) portrelerinde normal ve yansız kabul edilen kamera açısı (0 derece), 

konunun gözleri hizasıdır. Daha yüksek bir kamera açısı, üst bölüm ve gözlere ağırlık 

verirken, alt bölümü sıkıştırır. Ağız ve yanakların etkisini azaltır. Boynu saklar, saçları öne 

çıkartır. 
 

Daha alçak bir kamera açısı ise yüzün alt ve orta bölgelerini ortaya çıkarır. Burnu 

kısaltır, saçı saklar, çeneye ağırlık kazandırır.  
 

Gözlerden birkaç derece yukarıda bir kamera açısı, çoğu durumda daha doğal ve hoş 

bir perspektif yaratır. 
 

Genel olarak değerlendirilirse kamera açısını düşey olarak değiştirmek başın ve boyun 

biçim ve durumunu da değiştirir. Ayrıca, gözlerin baktığı nokta hakkında da daha değişik bir 

izlenim yaratır. 
 

Kamera açısı çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Normalin dışında bir etki yaratmak 

istiyorsa örneğin, kamera aşağıdan yukarıya doğru bakıyorsa modeli daha etkili ve 

hükmedici gösterebilir ancak bu durum, bir çocuk portresi için düşünülemez. Göz hizasından 

biraz yukarıda bir açı, doğal bir görünüm yaratır. 
 

¾ ya da tam boy portrelerdeki normal bakış açısı için, kamera aksının göğsün üst 

bölümünden geçmesi gerekir. Tam boy moda fotoğraflarında kamera, bel hizasına veya biraz 

daha aşağıya inmelidir. Bu düşük kamera açısı, modelin zarif görünmesini sağlar ancak başı 

küçüktür. 
 

 Kusur düzeltme teknikleri 
 

Başarılı bir portre fotoğrafçısının temel amacı, modelinin karakteristik benzerliklerini 

elde etmektedir. Uygun poz, uygun ışıklandırma ve uygun kamera açısını seçerek göze pek 

de hoş gelmeyebilecek olan “gerçek” yüzü daha güzel gösterebilir. Çeşitli yüz kusurlarını ve 

cilt bozukluklarını örterek modelin ayrı bir fiziksel özelliği olmasına karşın genellikle kabul 

edilen bazı düzeltme yöntemleri vardır.  
 

 Makyaj 
 

Portre çekiminde, zarif bir yüzü vurgulamak, güzelleştirmek ya da canlı bir görünüm 

yaratmak, modelin doğal bir görünüm vermesi için makyaj kullanılır. Fotoğraf çekiminden 

önce yapılacak uygun makyaj sonuç görüntüyü olumlu yönde değiştirdiği gibi çekim 

sonrasında gerekebilecek rötuş işlemini de azaltır. 
 

Çoğu kadın, kendisi için günlük yaşamının çeşitli alanlarında kullanılabileceği birkaç 

makyaj türünü geliştirmiştir (gündüz, gece, iş vb. makyajı). 
 

Fotoğraf çekimi için yapılan makyaj, bazı bakımlardan normal makyajdan ayrılır; 

yüzün güzellik özelliklerini güçlendirmek, hoş olmayan özelliklerini ise kapatıp geri plana 

atmak için uygulanır. Bu tür makyajlar kadınlar için kullanılır. Erkeklere uygulanan makyaj 

malzemesi ve türü, yalnızca, ciltteki parlamaları önlemek amacıyla kullanılan pudradır. 

Pudra, doğal görünümü bozmayacak şekilde uygulanmalıdır. 
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Portre fotoğrafında yapılan makyajın diğer bir amacı da ticari olup tanıtım fotoğrafına 

yöneliktir. Görüntü, modanın etkisi altındadır. Bu tür çekimlerle ana amaç, modeli 

olabildiğince çekici gösterebilmektir. Bu konuda çok fazla genellemeye gitmemek koşuluyla 

şunlar söylenebilir: Gözler büyük olduğunda hoş görünür. Gözler belirtilmeli ve araları 

oldukça geniş olacak şekilde gösterilmelidir. Ağız, dolgun ve sınırları belirlenmiş olduğunda 

daha iyi görünür. Elmacık kemikleri belirginleştirilerek çene ve konturları yumuşatılmalı, 

cilt ise düzgün ve pürüzsüz hâle getirilmelidir. 
 

Bütün bu amaçlara makyaj sayesinde ulaşılabilir. Gözlerin boyutları makyaj kalemi ve 

far yardımıyla büyükmüş gibi gösterilebilir. Gözler arasındaki uzaklık, dışarıya, yanlara 

doğru gölgeleme yapılarak “artmış” gibi gösterilebilir. Ruj, dudak kalemi ve parlatıcı ağzın 

yapısını denetler. Fondöten ile pudra ise yüzün hatlarını yumuşatmaya ve cildin pürüz 

görünmesine ve lekelerinin düzeltilmesine yardımcı olur. 
 

“Siyah-beyaz” film ile yapılacak çekimlerde filtre kullanılarak bazı sorunlar 

giderilebilir. Yüzdeki kusurlu bölgelere filtrenin renginde makyaj uygulanarak sonuç 

görüntüde bu bölgelerin tonu hafifletilir. Örneğin mavi filtre takılı olduğunda, çıkık duran 

çene kemiği ve burun şişkinliklerine mavi renk far, göz kapaklarına yeşil veya mavi renk far, 

dudaklara ise kırmızı, turuncu veya yeşil renk far sürülür. Böylece, filtre kendi rengini 

açarak görüntüde daha az etkili olacaktır. 
 

Uygulamada makyaj ve ışıklandırma, kamera açısı, filtreleme gibi teknikleri bir arada 

kullanılması gerekir. Makyaj aydınlatmaya göre yapılırsa (kontrastları azaltmak ya da 

çoğaltmak için) daha iyi sonuç verir. Kozmetik amaçlı bir fotoğraf çekiminde, bütün yüzü 

saran düşük kontrastlı bir ışık düzenlemesi yapılır. Makyaj malzemesi ile elde edilir. 
 

Her ne kadar makyaj çalışması stüdyo ışıkları altında yapılmamalı ise de çekimden 

önce bitmiş makyaj mutlaka stüdyo ışığı altında gözden geçirilmelidir. Eğer ışık planı 

genellikle olduğu gibi önden, dağınık bir ışık sağlanıyorsa makyajın denetimi için etrafında 

tungsten lambaların dizili olduğu bir makyaj aynası kullanılabilir. Makyaj aynası çekim 

ışığına çok yakın bir ışık sağlayacaktır. 
 

2.6.4 Çekim Teknikleri 
 

İnsan yüzleri değişik özelliklere sahiptir. Bunlar içinde sıkça rastlanan bazı tipleri 

fotoğrafik açıdan ele alalım. 
 

 Normal yüz: Çene altından göz hizasına, göz hizasından başın tepesine kadar 

eşit iki bölüm hâlinde olan oval yüz biçimi, fotoğafik açıdan ideal kabul edilir. 

Bu özellikteki yüz yapısında, objektif açısı göz hizasında olmak kaydıyla 

çekimde sizin için problem olmaz. İstediğiniz ışık şeklini seçebilirsiniz (Bütün 

çekimlerde netleme gözlerden yapılmalıdır.). 
 

 Geniş yüz: Kamerayı yükseltin. Kısa aydınlatma kullanın. Kamera biraz 

yukarıda, yüz yarım veya biraz daha fazla yana döndürülüp, ışık yüzün dar 

tarafından verilmelidir. 
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 Dar yüz: Anahtar ışığı alçaltın, geniş aydınlatma kullanın. Kamera cepheden ve 

aşağıdan bakmalı, ışık karşıdan veya hafif yandan, kişi hafifçe yandan bir çekim 

talep ederse yüz kameraya bakan taraftan aydınlatılmalıdır. 
 

 Yuvarlak yüz: Dar açılı bir cephe ışığı uygun olur. Karşıdan ve biraz yukarıdan 

aydınlatıldığında yüzün iki yanı gölgede kalarak yüze oval duygusu verilir.  
 

 İri yüz ve beden: Yüz ve beden, yarıdan fazla yan döndürülür. Yüzün geniş 

kısmı gölgede ve koyu bırakılır. Kamera göz hizasında olmalıdır. Elbisenin ve 

fonun koyu olması tercih edilmelidir. 
 

 Kırışık yüz: Difüze ışık kullanın. Anahtar ışığı alçaltın, dömi-profil çekin. 

Mümkün olduğunca soft ışık veya yansıma ışık kullanılmalıdır. Kırışıklıkları 

ortaya çıkaracak yanal ışıktan kaçınılmalıdır. Bu ışıklandırma sistemi çok yaşlı, 

buruşuk, sarkık yüzler için de uygundur. 
 

 Geniş alın: Çeneyi hafifçe yukarı kaldırın, kamerayı alçaltın. Kamera aşağıdan 

bakmalı, baş biraz yukarı kaldırılmalı ve ışık yandan verilmelidir. 
 

 Dar alın: Geniş alının tersine baş hafif öne eğilmeli, kamera yukarıdan ışık az 

üstten veya merkezi ışıklandırma yapılmalıdır. 
 

 Uzun burun: Çeneyi hafifçe yukarı kaldırın, yüzü direkt olarak objektif 

doğrultusuna getirin, anahtar ışığı ve kamerayı alçaltın. Kamera aşağıdan 

bakmalı, çene az yukarı kaldırılmalı tam cepheden çekim yapılmalı, uzun 

gölgeli ışıklandırmadan kaçınılmalıdır. 
 

 Geniş ve kemerli burun: Mümkün olduğunca profile yakın veya profil çekim 

yapılmalıdır. Işık yüzün dar tarafından kamera az yukardan bakmalıdır. 
 

 Köşeli burun: Yüzü objektife doğru çevirin. 
 

 Dar Çene: Çeneyi hafifçe yukarı kaldırın. 
 

 Çift parçalı çene: Anahtar ışığı yükseltin, çeneyi hafifçe yukarı kaldırın, 

kamerayı yükseltin. Model öne eğilerek başını kaldırmalı, ışık yukarıdan verilip 

kamera da yukarıdan bakmalıdır. 
 

 Batık gözler: Anahtar ışığı alçaltın, düşük ışık orantısını kullanın. 
 

 Patlak gözler: Modeli aşağı doğru baktırın. 
 

 Gözlükler: Gözlük kullanan kişilerin fotoğrafını çekerken, fotoğrafçı üç 

zorlukla karşı karşıyadır. Gözlük camları parlayabilir; gözlük, fotoğrafı çekilen 

kişinin gözlerini gizleyebilir. Gözlük çerçevesi yüzde gölgelere neden olabilir. 

Bu sorunların çözümü gözlüksüz bir portre çekmek değildir çünkü doğallığı 

bozacaktır. Işıklandırmayı ve bakış açısını değiştirerek sorunu çözmeye 

çalışmak, gözlüğü kişilik yansıtabilecek bir araç olarak görmek daha doğrudur. 

Gözlüğü hafifçe aşağı kaydırın (saptan kaldırarak), yardımcı ışıkla oynayın, 
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çeneyi hafifçe alçaltın ya da yükseltin, küçük ışık kullanın ve refleyi negatif 

rötuşuyla kaldırın. 
 

Dar açılı bir ışık seçilmeli, ışık az yukarıdan vermeli, kamera göz hizasından veya 

gözlüğün parlama durumuna göre biraz yukarıdan bakabilir. Parlamayı önleyici bir başka 

yöntem de polarize filtre kullanmaktır, o takdirde ışığın filtreye açısı 45 derce olmalıdır.  
 

 Büyük kulak: Bir kulağı başın arkasına gizleyin (uzaktakini), yakın kulağı 

gölgede bırakın, profil çekimi düşünün. 
 

 Kellik: Kamerayı alçaltın, başı gölgeleyecek bir ekran kullanın, saç ışığı 

kullanmayın, baş tepesi ile fon arasında ton ayrımını azaltın. 
 

 Yara: Gölge içinde bırakın. 
 

 Ağır Görünümlü Figür: Kısa aydınlatma kullanın. Düşük anahtar ışığı 

kullanın. Koyu renk giysi kullanın. Omuzları ve gövdeyi gölgelendirin. Gövde 

ve fon arasında ton ayrımını azaltın. 
 

2.6.5. Portre Fotoğrafında Kullanılan Objektifler 
 

Portrede genel kural, yüz formunun olabildiğince yalın ve tarafsız olarak fotoğrafa 

aktarılmasıdır. Yüz oranlarının fotoğrafa doğru oranlarda çıkabilmesi için odak uzaklığı 

uygun bir objektif ile çalışmak gerekir. Genelde de portre objektifi olarak kullanılan 

objektifler film formatının iki köşesi arasındaki uzaklığın 2 katına isabet eden objektiflerdir. 
 

Örnek olarak 35 mm leica format filminin iki köşesi arasındaki uzaklık 43 mm 

olduğundan 43 x 2=86 mm olduğuna göre bu format için bir portre çekilirken kullanılması 

gereken 85 mm bir objektiftir. Ancak leica format bir film ile portre çekimi yapılırken bazen 

105 mm odak uzaklığındaki objektifler de kullanılabilir. Aynı zamanda portre objektifi 

olarak yüzdeki bazı hataları en aza indirmek için netliği özellikle bozulmuş “soft focus” 

objektifler kullanılır. Bu objektifler difüze filtre etkisi verir.  
 

85, 105 veya 135 mm’lik kısa teleobjektifler yarım büst portre fotoğrafı için en iyi 

seçimlerdir. Modelin çok yakınında durmak zorunda bırakmadıkları için standart 

objektiflerden daha iyi sonuç verir. Buna karşın teleobjektiflerin alan derinliği sınırlıdır. Bu 

nedenle dikkatli netleme yapmak gerekir. Tercihen gözlere netleme yapılmalı ve alan 

derinliği kontrolü ile yüzün ne kadarının netlik alanında olduğunu kontrol etmelisiniz. 
 

Portre çekimi için en uygun objektif, 100 mm objektiftir. Böylece yüzdeki 

deformasyon en aza indirgenir. Geniş açılı objektifler, yüzdeki deformasyonu arttırır. 50 mm 

objektif ile portre çekmek isterseniz görüntüyü en az göğüs ya da bel hizasından 

görüntülemelisiniz ancak bu şekilde yüzdeki deformasyonu en aza indirgersiniz. Ayrıca arka 

fonun karanlık çıkmasını istiyorsanız arkadaki fonu uzak tutarak flaştan gelen ışığın 

yansımasına engel olursunuz ve fonun karanlık çıkmasını sağlayabilirsiniz. 
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Vücudun dâhil edildiği portrelerde veya mekânı da kapsayan çekimlerde standart ya 

da geniş açı objektifler de kullanılabilir. Ancak geniş açı objektifler kullanılırken bozunmaya 

(distorsiyon) dikkat edilmelidir.  
 

Son yıllarda birçok fotoğrafçı, değişken odak uzaklığı olan (zoom) objektifler 

kullanmayı tercih etmektedir. Bu objektifler sayesinde, odak uzaklığı çok hızlı ve kolay bir 

şekilde değişebilmektedir. Özellikle hareket hâlinde olan kişilerin fotoğraflanması 

durumunda fonda oluşacak karmaşa, değişken odaklı objektifler sayesinde pratik bir şekilde 

çözümlenir. Bu tür objektiflerin en büyük dezavantajı, diyafram açıklıklarının kısıtlı olması 

ve bu nedenle de az ışıklı ortamlarda kullanılmaya imkân tanımamalarıdır. Portre 

fotoğrafında, objektif seçiminin önemi yanında, doğru yere netlik yapmak da özen 

gösterilmesi gereken başka bir ölçüttür. Netlik ayarı için en doğru yer, modelin gözbebeğidir. 

Göze netlik yapılması, fotoğrafın net çıkacağı anlamına gelmez. Işığın şiddetinin az olduğu 

şartlarda, düşük enstantane kullanımı esnasında, gözün açılıp kapanması, netliği bozar. Göze 

yapılan netlikten sonra, burun ve kulakların da net çıkacağı şekilde bir diyaframın 

kullanımına özen göstermek gerekir. Ayrıca gözde yeterince ışık vurgusu bulunmalıdır. 

Özellikle uzun odaklı tele objektif kullanılarak yapılan çekimlerde, çok açık diyafram ile 

çekilen fotoğraflarda, burun veya kulakların net alan dışı kalma ihtimali yüksektir. Net 

olmayan burun ya da kulaklar, portre fotoğrafının kalitesini azaltacağından bu problem daha 

çekim anında çözüme kavuşturulmalıdır. 
 

 Soft-focus objektif  
 

Soft-focus objektifler, belirli bir oranda küresel hata yapacak şekilde 

düzenlenmişlerdir. Bu hata nedeniyle keskin bir nokta film, üzerinde çerçeveye doğru azalan 

yoğunlukta bir hale şeklinde saptanır. Böylece ince ayrıntılardan yansıyan ışıklar, difüze 

edilerek görüntü kontrollü olarak yumuşatılır. Objektifi netsiz yaparak aynı sonuç elde 

edilemez. Çoğunluk Soft-focus objektiflerin küresel hata oranı diyafram yardımıyla ya da 

objektif sistemindeki merceklerin yerini değiştirerek ayarlanabilir. 
 

Eski bazı portre objektifleri ise yumuşak görüntüyü renk hatasından yararlanarak elde 

edecek şekilde düzenlenmişlerdir. Ancak renk hatası diyaframdan etkilenmez. Soft-focus 

objektifin elde edilemediği durumlarda objektif önüne takılacak soft filtreler aynı etkiyi 

yaratır. 
 

 Dar Açı (Tele ) Objektifler 
 

Dar açılı objektifler, konuya yaklaşmadan konu düzlemini fotoğraf makinesine 

yaklaştıran ve odak uzaklığı olarak normal objektiflerden daha büyük olan objektiflerdir. Dar 

açılı (tele) objektiflerin 85-105 mm ve 300 mm ve daha büyük odak uzaklığına sahip 

objektifler olduğu söylenebilir. Tele objektiflerin en büyük özelliği konuyu yaklaştırmakla 

birlikte, konu planlarını üst üste bindirmesidir. Doğal olmayan bu görüntüyü daha çok 

sinemacılar uzak plan çekimlerinde, sıklıkla kullanır. Portre fotoğrafçılığında ve özellikle 

moda fotoğrafçılığında sıklıkla kullanılmasının asıl sebebi ise alan derinliğini sınırlayarak 

konuyu ön plana çıkarmasıdır.  
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Fotoğraf 2.30: Dar açı (tele ) objektifler 

2.6.6. Portre Fotoğrafçılığında Kullanılan Filtreler 
 

Filtreler, filmin renk kalitesini iyileştirmek veya tonları, kontrastlığı ve görüntüdeki 

belirginliği değiştirmek ya da görüntüyü yaratıcı bir bakışla yorumlamak amacıyla kullanılır. 
 

 Siyah-beyaz filmlerde kullanılan filtreler 
 

Portre çekiminde siyah-beyaz film ile birlikte kullanılan filtreler, amaca uygun olarak 

seçilmelidir. Bilindiği gibi filtreler, seçilen filtrenin rengine göre konu üzerindeki gerçek 

renk tonları ile bunların siyah-beyaz görüntüde oluşturacakları gri ton değerleri arasındaki 

ilişkiyi değiştirmeye yarar. Bir siyah-beyaz portre çekiminde kullanılan üç renk filtre vardır: 

Sarı, yeşil ve mavi. 
 

Sarı filtre, modelin mavi gökyüzünden (ya da mavi arka fondan) ayrılarak öne 

çıkmasını sağlar. Örneğin, sarı filtre kullanıldığında açık tenli ve sarı saçlı bir modelin 

arkasındaki mavi fon koyulaşarak modeli daha ön plana çıkarabilir. 
 

Yeşil filtreler, yüksek duyarlılıktaki filmler için uygundur. Filtrenin yeşili, kırmızı 

rengi emer. Bu yüzden modelin dudakları ve ciltteki renkler daha koyu görünür. Yeşil 

filtreler özellikle devamlı yapay ışıkta (tungsten) etkilidir. Bu ışığın sarımsı renk tonu sarı 

filtreye benzer bir etki göstererek cilt tonunu açar. Kullanılacak yeşil filtre ile bu olumsuzluk 

giderilir. 
 

Mavi filtre kullanıldığında etki daha da artar. Mavi, dudaklardaki kırmızıyı daha da 

koyulaştırır. Ancak, aynı zamanda mavi bir gözün daha açık ve parlak görünmesine yol 

açarak karakteri kuvvetlendirir. Mavi filtre; tungsten ışıklarının etkisini azaltıp sarı ışığı 

apsorbe eder. 
 

Bunların dışında en çok kullanılan iki filtre, sarı-yeşil ve turuncu filtrelerdir. Sarı-yeşil 

filtre, cildin ton değerinde iyileşme sağlar ve dudak rengini koyulaştırır. 
 

Turuncu filtre ise, cildin rengini ve çil vb. kırmızı lekelerin tonlarını açar. Görüntüyü 

yumuşatan filtreler ise şunlardır: 
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 “Soft focus” objektif ve filtreler 
 

Çekilen çoğu portrede net görüntü veren objektif kullanılmaz. Ciltteki her bir kırışıklık 

ve bozukluğun oldukça net bir şekilde kaydedilmesi genellikle istenmeyen bir durumdur. 

Sorunun giderilmesi için epeyce rötuş gerektirebilir. Bu amaca uygun olarak üretilen soft 

focus objektifler, orta derecede küresellik bozukluğu yaratacak biçimde tasarlanmışlardır. 

Örneğin, yaşlı bir bayanın yüzü soft focus objektif ile çekildiğinde daha genç bir görünüm 

elde edilir. Soft focus  filtreler ile de soft focus objektife bezer bir etki alınabilir. Normal 

objektiflere takılabilen ve ortasında büyük bir delik, bunu etrafında ise küçük dağıtma 

delikleri bulunan elek biçiminde bir plakadır. Deliklerin büyüklüğü, şekli ve adedi 

görüntünün yumuşaklığını kontrol eder. Ancak, görüntünün netliğini azaltmak için kullanılan 

bu yöntemde, soft objektifin aksine, gölgeli bölgeler parlak bölgelere bulaşarak görüntü 

kalitesinin düşmesine neden olur. 
 

 Difüzyon filtreleri 
 

Difüze filtreler, yüzdeki sert hatları yumuşatır. Difüzyon filtresi kullanımıyla yumuşak 

görüntüler elde edilerek portredeki cilt bozuklukları giderilebilmektedir. Difüzyon filtresi 

elde etmenin en basit yolu, objektife “hohlamak”tır. Meydana gelen nem birikimi birkaç 

dakikada kaybolur. 
 

Benzer sonuçlar verecek bir diğer yöntem de UV tipi bir filtre üzerine vazelin veya 

gliserin sürmektir. Kamera objektifinin önüne yerleştirilen bir parça siyah, gri veya beyaz 

tül, naylon bayan çorabı veya krep jorjet kumaş ile de benzer sonuçlar alınabilir. 
 

Yine aynı amaçla, camdan üretilen ve üzerinde dairesel girintiler, küçük kesikler ya da 

yüzey aşındırmaları bulunan filtreler de kullanılmaktadır. 
 

 Düzeltme filtreleri 
 

Renkli filmde kullanılan soğuk mavi ya da sıcak kavuniçi filtreler, renk ısısında küçük 

değişiklikler yapmak ve cilt tonlarının görünümlerini değiştirmek amacıyla kullanılır. Bu tür 

filtrelerin kullanımıyla portrenin psikolojik etkisi de değişir. Sıcak tonlar daha uygun olsa 

bile mavi tonlar da bazı sert yüz anlatımlarını vurgulamaya yarayabilir. 
 

 Kreatif filtreler 
 

Görüntüyü renk ve optik oyunlarıyla değiştirmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Bu 

filtreler ile fantastik ve düşsel görüntüler yaratılabilir.  
 

 Polorize filtreler 
 

Işığın yoğun olduğu durumlarda ciltteki yansımaları gidererek ipeksi mat ve doygun 

bir tonda görünmesini sağlar. Özellikle stüdyo dışında güneş ışığında çekilen portreler için 

kullanışlıdır. Aynı zamanda gökyüzünü koyulaştırarak portre için uygun tonu sağlar. 
 

 UV filtreler 

Filmi güneşin ultraviyole ışınlarından korur. Işığın yumuşamasını sağlayan skaylayt 

filtrelerdir. 
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 Clouseup filtreler 
 

Makro çekim amaçlı kullanır. 
 

 Multicoatet filtreler 
 

Görüntü çoğaltma, aynı kişiyi karşılıklı, yan yana, paralel olarak çoğaltma efekti için 

kullanılmıştır. 
 

 Renk düzeltme filtreleri  
 

Her ne kadar artık sonuçta eğer çekilen kareler taranarak sayısal ortama aktarılsalar da 

veya dijital olarak çekilseler de eğer fotoğrafımızı çekerken renkleri düzeltmek gibi bir 

ihtiyacımız varsa başvurmamız gereken filtreler renk düzeltme fitreleridir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Portre fotoğrafı çekim ölçütlerine 

göre çekim yerini belirleyiniz. 

 Şartlara uygun malzeme seçiniz. 

 Ortamın ışık ve renk özellikleri ile 

modelin özelliklerine dikkat ediniz. 

 Kontrollü ya da rutin çekimlerde 

hareket, ışık, alan derinliği etkilerine göre 

malzemeleri konumlandırmak ve ortamı 

hazırlayınız. 

 Hangi ışığı (doğal, yapay) kullanmanız 

gerektiğine karar veriniz. 

 Işık şartlarına göre hangi özellikte film 

kullanacağınıza karar veriniz. 

 Çekim için uygun ışık koşullarının 

olduğundan emin olunuz. 

 Işık koşullarına göre flaş kullanıp 

kullanmayacağınıza karar veriniz. 

 Işık ortamı yeterli değilse yüksek İSO 

(ASA) değerli film tercih ediniz. 

 Gerekli durumlarda fon düzenlemesi 

yapınız. 

 Kumaş, perde, projektör perdesi vb. 

malzemeyi alınız. 

 Malzemenizi fon oluşturmak istediğiniz 

bölüme (kapı olabilir) geriniz. 

 Modelinizin oturacağı tabure, sandalye 

veya koltuğu oluşturduğunuz fonun önüne 

yerleştiriniz. 

 Kontrolsüz ya da habersiz çekimlerde 

hareket, ışık ve alan derinliği 

önceliklerine göre seçim yapınız. 

 Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri 

yapınız. 

 Dikkati dağıtacak arka plandan kaçınınız. 

 Bakış açınızı belirleyiniz. 

 Poz ayarı yapınız. 

 Arka planı flulaştırmak için alan 

derinliğini ayarlayın. 

 Çekim ortamında titiz ve düzenli olmaya 

dikkat ediniz. 

 Yatay ya da dikey formatta çekim 

yapacağınıza karar veriniz. 

 Kritik anı belirleyiniz ve fotoğrafı 

çekiniz. 

 Çekim yapacağınız kişilere karşı güler 

yüzlü olunuz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Portre fotoğrafçılığı değerlendirme 

ölçütlerine göre uygun fotoğrafları 

seçiniz. 

 Dikkatli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

Portre fotoğrafı çekim ölçütlerine göre çekim yerini belirlediniz mi?   

Kontrollü ya da rutin çekimlerde hareket, ışık, alan derinliği 

etkilerine göre malzemeleri konumlandırmak ve ortamı hazırladınız mı? 
  

Gerekli durumlarda fon düzenlemesi yaptınız mı?   

Kontrolsüz ya da habersiz çekimlerde hareket, ışık ve alan derinliği 

önceliklerine göre seçim yaptınız mı? 
  

Poz ayarı yaptınız mı?   

Kritik anı belirleyerek fotoğrafınızı çektiniz mi?   

Portre fotoğrafçılığı değerlendirme kriterlerine göre uygun 

fotoğrafları seçtiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
 



 

 63 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyunuz. İfadede belirtilen fikir doğru ise cevap 

kâğıdınızda ilgili maddenin önüne (D), yanlış ise (Y) yazınız. 
 

1- (    ) Arka plan göz alıcı bir yapıda ise öndeki portre ile yarışır duruma gelir ve 

portrenin etkisini zayıflatır.  

2- (    ) Stüdyo portreciliğinde beyaz sonsuz fon, iyi bir aydınlatma ile grinin değişik 

tonlarına dönüştürülür.  

3- (    ) Doğal ışık yardımı ile yapılan portre çekimlerinde, fonda grinin değişik tonları 

elde edilebilir.  

4- (    ) Özellikle siyah tenli modellerin, beyaz fon önünde çekimi çok zordur ve aşırı 

özen göstermeyi gerektirir. 

5- (    ) Stüdyoda kullanılan yapay ışıklandırmanın ana amacı, model üzerinde doğal 

ışığın özelliklerine benzer etkiler yaratmaktır. 

6- (    ) Portre çekiminde yüzdeki istenen ifade anını yakalayıp görüntülemek en önemli 

noktadır. 

7- (    ) Arka ışık, modelin gözbebeğinde parlama oluşturur. Işığın yumuşak etkisi cilt 

dokusunu ve rötuş gereğini azaltır. 

8- (    ) Arka ışık, başın tam arkasından veya biraz üzerinden verilerek modelin fondan 

ayrılmasını sağlar. 

9- (    ) Geniş alınlı yüz çekimlerinde baş hafif öne eğilmeli, kamera yukarıdan ışık az 

üstten veya merkezi ışıklandırma yapılmalıdır. 

10- (    ) Geniş açılı objektifler yüzdeki deformasyonu arttırır.  

11- (    ) Sarı-yeşil filtre, cildin ton değerini bozar ve dudak rengini açıklaştırır. 

12- (    ) UV Filtreler, filmi güneşin ultraviyole ışınlarından korur, ışığın yumuşamasını 

sağlayan skaylayt filtrelerdir. 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazarak cümleyi 

tamamlayınız. 
 

13- ……..….. renkten oluşan fon, kompozisyonları daha etkin ve güçlü bir hâle getirir. 

Dokuların ve ayrıntıların yeterince ortaya çıkması için  ……..….  renk önünde bulunan 

modelin yanal ışıkla aydınlatılması daha etkili bir portre fotoğrafı sağlar. 

14- ………….. renkli fon, portre fotoğrafında yüzün rengi ile kontrast bir yapı 

içerdiğinden, yüz çok daha canlı bir hâle gelir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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15- Doğal ortamı …….…….. olarak düşünmek ve modeli öne çıkartacak sınırlı alan 

derinliği kullanmak, manzaranın etkisini ikinci planda bırakacaktır. 

16-  “……..  …..……. “ diye adlandırılan zamanlarda hem fon, hem de model, mavi ışığın 

hâkim olduğu ortamda görüntülenir. Baskın mavi renk, fotoğrafta oldukça hoş bir 

atmosfer yaratmış olur. 

17- Bir portre fotoğrafının iki değişkeni vardır: ……….. ve …………. 

18- Portre fotoğrafçısının amacı modelini ……………. etmektir. Bu amaca ulaşmak için 

kullandığı araçlar arasında poz verme, kamera açısı ve yaklaşımı, ışıklandırma ve rötuş 

yer alır. 

19- ………  ..……; “anahtar ışık”, “form ışığı”, “model ışığı”, “temel ışık” adlarıyla da 

tanımlanır. Konuya hâkim olan ışıktır. 

20- ……...…  Işığı; ana ışığın yarattığı gölgeleri yumuşatarak kontrastı denetler. 

21- ………..….. Yüz çekimlerinde; dar açılı bir cephe ışığı uygun olur. Karşıdan ve biraz 

yukarıdan aydınlatıldığında yüzün iki yanı gölgede kalarak yüze oval duygusu verilir.  

22- Portre fotoğrafında fonun etkisini azaltmak için alan derinliği azaltılmalıdır. Alan 

derinliği, üç faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörler; kullanılan objektifin ………. 

…….…, ………….… değerleri ve konuya olan ……..……tır. 

23- Portre çekimi için en uygun objektif ………. mm objektiftir. Böylece yüzdeki 

deformasyon en aza indirgenir. 

24- ………. …..….., yüzdeki sert hatları yumuşatır. Bu filtrenin kullanımıyla yumuşak 

görüntüler elde edilerek portredeki cilt bozuklukları giderilebilmektedir. 

 

Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bir akrabanız, sınıf arkadaşınız veya komşunuzun portresini aşağıdaki aşamalara 

dikkat ederek çekip sunuma hazır hâle getiriniz. Çalışmalarınızı aşağıdaki değerlendirme 

ölçütlerine göre değerlendiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Fotoğraf makinesi ve 

ekipmanını hazırlayınız. 

 Uygun ekipmanlar için gerekirse öğrenme 

faaliyetine geri dönünüz. 

 Şartlara uygun malzeme 

seçiniz.  

 Uygun malzeme için gerekirse öğrenme 

faaliyetine geri dönünüz. 

 Çekim yapacağınız ortamı 

inceleyiniz. 
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönünüz. 

 Hangi objektifi kullanmanız 

gerektiğine karar veriniz. 
 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönünüz. 

 Işık ve aydınlatma şartlarını 

sağlayınız. 

 Günün hangi saatinde çekileceğine karar verin. 

 Lambalardan birini ana lamba olarak kullanın 

ve modelin tam karşısına yerleştirin. 

 Yumuşatıcı diğer lambayı, modele 45 derecelik 

bir açıda yerleştirin, üzerine yumuşatıcı örtü koyun. 

 Mümkünse modelin yan tarafından yukardan, 

tepe ışığı için bir lamba daha kullanın. 

 Zorunlu olmadıkça 1/10’dan düşük enstantane 

kullanmayın.  

 Işık ve aydınlatma tekniklerini 

uygulayınız. 

 Kapalı ortamda çekim yapıyorsanız en az iki 

lamba kullanın  ve bir iki metre arasında değişik 

uzaklıklara yerleştirin (500 vatlık olanlar uygun 

olur.). 

 Işık şartlarına göre flaş kullanıp 

kullanmayacağınıza karar veriniz. 

 Çekimi kapalı alanda yapacaksanız hangi tür 

ışık kullanacağınızı belirleyin. 

 Hangi özellikte film 

kullanmanız gerektiğine karar 

veriniz. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönünüz. 

 Işık ortamına göre 

kullanacağınız ISO değerini 

ayarlayınız. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri dönünüz. 

 Çekim ortamında gerekli 

düzenlemeleri yapınız. 

 Seansın başarısızlığa uğramaması için dış 

etkenleri düzenleyin. 

 Çekimini yapacağınız modelin arka planını 

kontrol edin.  

 Kullanılacak dekor aksesuarlarını, önceden 

hazırlamak gerekiyorsa hazırlayınız. 

 Model, ne tür kıyafet giyecek, aksesuar 

kullanılacak mı belirleyiniz.  

 Saç yapımı ve makyaj gibi işlemler ve 

hazırlıklar yapılacak mı belirleyiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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 Kompozisyon kurallarına 

dikkat ediniz. 

 Portre fotoğrafında, arka planın bulanık olması 

konuyu öne çıkartır ve ilgiyi konuya çeker.  

 Modelin fondan 1,5-2 m önde durmasını 

sağlayın (Fonda derinlik gereklidir.).  

 Fonda perde bulundurun (Perde gri ya da siyah 

olabilir.). 

 Bakış açınızı belirleyiniz. 

 Portrenin tam olarak nerede çekileceğine karar 

verin.  

 Bakış yönünde bir miktar boşluk bırakarak 

fotoğrafınıza hareket kazandırın. 

 Dikkati dağıtan arka plandan 

kaçınınız. 
 Özellikle mekân çekimlerinde dikkatli olunuz. 

 Fotoğrafını çekeceğiniz. 

modelinizle iletişim kurunuz. 

 Modelinizin kişiliği hakkında bir fikir 

oluşturun.  

 Modelinizi çekim öncesi 

konuşarak rahatlatınız.  

 .Model sıkılmaması, rahat ve doğal durmasını 

sağlayın. 

 Yatay ya da dikey formatta 

çekim yapacağınıza karar verdiniz 

mi? 

 Mümkünse farklı formatlarda çekimler yapınız. 

 Arka plana dikkat ettiniz mi? 
 Arka planda dikkati dağıtacak unsurların 

olmamasına dikkat ediniz. 

 Modelinize rahat olacağı uygun 

pozu verdiriniz? 

 Modelinizi zorlayan veya doğal olarak 

algılamadığı hareketler, eğilmeler, bükülmeler 

yapmaya zorlamayın. 

 Göz seviyesinde çekim 

yapmaya dikkat ediniz. 
 Netliği modelin gözüne yapın. 

 Modelinizin talebinin ne 

olduğunu belirleyiniz. 
 Gerekirse öneride bulununuz. 

 Modelinizle görüşerek çekimin 

gerekçesini belirleyiniz. 

 Çekimlerin gerekçesi belirleyin (moda 

fotoğrafı, röportaj, aile albümü vb.). 

 Netlik alanını azaltarak arka 

planı flulaştırnız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Bakış yönünde bir miktar 

boşluk bırakarak fotoğrafınıza 

hareket kazandırınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Modelin fondan 1,5–2 m önde 

durmasını sağlayınız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Makinenizi sehpa üzerine 

sabitleyerek, göz hizasına 

yerleştiriniz.  

 Makineyi sehpa üzerine (üçayak, tripot), 

modelin gözleri doğrultusunda yere paralel olarak 

yerleştirin. 

 Çekiminizi modelinizin 

talepleri doğrultusunda 

tamamlayınız. 

 Modelin kişisel bir özelliği veya başka yönlerini 

fotoğrafa yansıtmaya çalışın. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  (X) koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1-  Fotoğraf makinesi ve ekipmanını hazırladınız mı?   
2-  Şartlara uygun malzeme seçtiniz mi?   
3-  Çekim yapacağınız ortamı incelediniz mi?   
4-  Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?   
5-  Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?   
6-  Işık ve aydınlatma tekniklerini uyguladınız mı?   
7-  Işık şartlarına göre flaş kullanıp kullanmayacağınıza karar 

verdiniz mi? 
  

8-  Hangi özellikte film kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?   
9-  Işık ortamına göre kullanacağınız ISO değerini ayarladınız mı?   
10-  Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?   
11-  Kompozisyon kurallarına dikkat ettiniz mi?   
12-  Bakış açınızı belirlediniz mi?   
13-  Dikkati dağıtan arka plandan kaçındınız mı?   
14-  Fotoğrafını çekeceğiniz modelinizle iletişim kurdunuz mu?   
15-  Modelinizi çekim öncesi konuşarak rahatlattınız mı?   
16-  Yatay ya da dikey formatta çekim yapacağınıza karar verdiniz 

mi? 
  

17-  Arka plana dikkat ettiniz mi?   
18-  Modelinize rahat olacağı uygun pozu verdirdiniz mi?   
19-  Göz seviyesinde çekim yapmaya dikkat ettiniz mi?   
20-  Modelinizin talebinin ne olduğunu belirlediniz mi?   
21-  Modelinizle görüşerek çekimin gerekçesini belirlediniz mi?   

22-  Netlik alanını azaltarak arka planı flulaştırdınız mı?   

23-  Bakış yönünde bir miktar boşluk bırakarak fotoğrafınıza 

hareket kazandırdınız mı? 

  

24-  Modelin fondan 1,5-2 m önde durmasını sağladınız mı?   
25-  Makinenizi sehpa üzerine sabitleyerek, göz hizasına 

yerleştirdiniz mi? 
  

26-  Çekiminizi modelinizin talepleri doğrultusunda tamamladınız 

mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet”ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır”larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 
 

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 Y 

11 Portre 

12 Büst 

13 Öz portre, oto portre 

14 Oval 

15 Yuvarlak 

16 Cepheden 

17 Grup 

18 Tam boy 

19 Göğüs 

20 Profil/yan 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 Y 

12 D 

13 Tek, tek 

14 Mavi 

15 Fon 

16 Mavi Saat 

17 Model, ışık 

18 İdealize 

19 Ana ışık 

20 Dolgu 

21 Yuvarlak 

22 
Odak uzaklığı, diyafram, 

uzaklık 

23 100 mm 

24 Difüze filtre 
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