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Grafik ve Fotoğraf
Fotoğrafçı
Vesikalık Fotoğraf
Öğrenciye, uygun fotoğraf stüdyosu ortamı sağlandığında
tekniğine uygun vesikalık fotoğraf çekebilme yeteneğin in
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir..
40/32
Bu modülün ön koşulu yoktur.
Vesikalık fotoğraf çekmek
Genel Amaç
Uygun fotoğraf stüdyosu ortamı sağlandığında tekniğine
uygun vesikalık fotoğraf çekebileceksiniz.
Amaçlar
1. Vesikalık fotoğrafçılığın tarihçesini, kullanım
alanlarını kavrayarak çeşitli vesikalık fotoğraf
örneklerini hatasız analiz edebileceksiniz.
2. Vesikalık fotoğraf çekimi öncesi gerekli hazırlıkları
eksiksiz yapabileceksiniz.
3. Vesikalık
fotoğrafları
tekniğine
uygun
çekebileceksiniz.
4. Fotoğrafları müşterinin talebine uygun olarak eksiksiz
sunabileceksiniz.
Ortam: Çekim ortamı
Donanım: Basılı ve görsel kaynaklar, internet, yazıcı,
tarayıcı, fotoğraf makinesi, yardımcı ekipmanlar, aksesuarlar,
ışık kaynakları, fon sistemi, basılmış fotoğraflar
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek, kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgileri ölçecek ve değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenciler,
Hepimiz hayatımızın herhangi bir evresinde okula kayıt yaptırmak için, askerlik
başvurularında, TC kimlik kartı çıkarttırırken, üniversite sınavı başvurusunda, ehliyet sınavı
başvurusunda, pasaport işlemleri ve birçok resmi belgede kullanılması için stüdyoda
vesikalık fotoğraf çektirmişizdir.
Vesikanın sözlük anlamı belgedir. "Vesikalık fotoğraf” ise, resmi belgelerde
kullanılmak üzere tamamen rötuşsuz ve kişiyi tanımlamak için çekilen fotoğraftır.
Devlet formları, yasal evraklar, pasaport, kimlik kartları, ehliyet, tüm resmi kurum
bildirgeleri vb. için gereklidir.
Vesikalık fotoğraflar 4,5x6 cm boyutunda çekilir, 2 ve katları (4, 8, 12, 24, 36 vb.)
şeklinde çoğaltılarak müşteriye teslim edilir.
Bu modülde vesikalık fotoğrafın tanımı ve tarihçesi verilerek kullanım alanları ve
günümüzde çekilen vesikalık fotoğraf hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Vesikalık fotoğrafta
kullanılan fon ve perde çeşitleri, ışık ve genel aydınlatma düzeni ile vesikalık fotoğraf çeken
stüdyoları tanıyarak, vesikalık fotoğraf çekebilecek ve çektiğiniz fotoğrafları müşteriye
sunmaya hazır hale getirebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Vesikalık fotoğrafçılığın tarihçesini, kullanım alanlarını kavrayarak çeşitli vesikalık
örneklerini hatasız analiz edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Vesikalık fotoğrafın tanımını, amacı ve tarihçesini, kullanım alanlarını,
özelliklerini, yasal boyutunu internet, kaynak kitaplar ve dergilerden araştırarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.



Aile ve akrabalarınızın, arkadaşlarınızın vesikalık fotoğraflarını toplayarak, ışık,
kalite, dekor, fon, boyutları gibi özelliklerini sorgulayıp rapor halinde sununuz.

1. VESİKALIK FOTOĞRAF
1.1. Vesikalık Fotoğrafın Tanımı
Vesikanın sözlük anlamı belgedir. "Vesikalık" fotoğraf ise, resmi belgelerde
kullanılmak üzere tamamen rötuşsuz ve kişiyi tanımlamak için çekilen fotoğraftır.
Devlet formları, yasal evraklar, pasaport, kimlik kartları, ehliyet, resmi kurum
bildirgeleri vb. için gereklidir.
4,5x6 cm boyutunda ve fotoğrafı çekilen kişinin tanınmasını sağlayacak, cephe
fotoğrafı vesikalığıdır. Kişinin tanınmasını engelleyecek herhangi bir aksesuar olmamalıdır.
Mürekkeplerinin uçucu olması ve zamanla kaybolması nedeniyle fotokopi ve fakstan
çekilmemeli, fotoğraf kartına baskı yapılmalı, photoshop vb. bilgisayar programlarında
kişinin tanınmasını engelleyecek herhangi bir oynama, rötuş olmamalıdır.
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Fotoğraf 1.1: Vesikalık fotoğraf örneği

1.2. Amacı
Portre fotoğrafçısının amacı modelini idealize etmektir. Bu amaca ulaşmak için
kullandığı araçlar arasında poz verme, kamera açısı ve yaklaşımı, ışıklandırma yer alır.
Doğal bir bakış, fotoğrafı çekilen kimse tarafından verilmesi gereken pozdur. Bunu
sağlayacak olan da fotoğrafı çeken kişidir. Vesikalığı çekilecek olan model ile fotoğrafı
çekecek olan fotoğrafçı arasında sağlam bir diyalog olmalıdır.
Portre fotoğrafında insanın kişilik özelliklerini yansıtan yüzün içerdiği mimikler,
çizgiler, ağız ve göz anlamları gibi fiziksel özellikler çok önemlidir. Bu özellikler içinde en
önemli yeri gözler tutar. Üçgen, kare, yuvarlak ve dar doğal yüz tipleri arasında estetiğe en
uygun olanı oval yüz tipidir. Fakat vesikalık fotoğrafta önemli olan fotoğraftaki kişinin
tanınmasını sağlayan tüm yüz özelliklerinin (yara izi, yüzdeki kusurlar, kepçe kulak, çıkık
çene, uzun burun, göz rengi, saç rengi vb. ) fotoğrafa yansımasıdır. Vesikalık fotoğrafı
çekiminde kullanılan yüz konumlarından tam yüz (cepheden yüz) görünümünde derinlik
zayıf olup üç boyutluluk azdır. Profil (yan) yüz konumunda, sadece yüzün ve başın yanı
görülür. Bu iki yüz konumu arasında bulunan ¾ yüz konumu ise derinlik ve üç boyutluluk
duygusunu artırır.
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Vesikalık fotoğrafta amaç, fotoğrafı çekilen kişinin tanınmasıdır.

Fotoğraf 1.2: Vesikalık fotoğraf örneği

1.3. Tarihçesi
Latin kökenli bir kelime olan portre, “ışığa getirme” anlamı taşır. “Fotoğraf”ın kelime
anlamı ise, “ışık ile çizmek” tir. Bu nedenle, portre tanımı fotoğrafın doğasına kolayca uyum
sağlayarak yerleşmiştir.
Çekilen ilk portreler, kamera önüne oturtulmuş bir insanın yalnızca fotoğraf yoluyla
belgelenmesi amacını taşıyordu. Modelin kişiliği ile ilgili herhangi bir özelliğin ortaya
çıkarılması için hiçbir çaba gösterilmiyordu. Bunun nedeni, fotoğrafın ilk yıllarındaki
kimyasal araştırmalarının ve emülsiyon teknolojisinin yetersiz oluşudur. Uzun poz süreleri
boyunca kas katı bir şekilde oturmak zorunda olan bir modelden herhangi bir ifade ya da jest
beklemek anlamsızdı. 1850’lerin sonlarında daha duyarlı ıslak klişelerin (collodion)
bulunuşu ve pozitif-negatif (tintype) fotoğraf sisteminin gelişmesi, dekoru ışıklandırma
sorununu biraz çözümledi.
Geleneksel olarak portre çekimleri yalnızca stüdyolarda yapılmıştır. Güneş ışığına eş
değer büyük lamba far, yüksek voltaj enerji kaynakları dekor ve benzeri araç-gereç kullanma
zorunluluğu fotoğraf için özellikle hazırlanmış bir yer gereğini vurguluyordu. Modern
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filmler, kameralar ve ışık kaynakları bu zorunluluğu ortadan kaldırdı. Ancak gerektiğince
hazırlanmış bir stüdyo halen önemini korumaktadır.
Vesikalık fotoğraflar, geçtiğimiz yüzyılın başlarında genellikle sokaklarda veya resmi
dairelerin köşelerinde, seyyar fotoğrafçılar tarafından, körüklü makineler ve seyyar banyo
sistemiyle alaminut yahut dakikalık adıyla çekilmiştir. Halkın hâlâ kullandığı şipşak
kelimesi bu sokak fotoğrafçılarının dilimize armağanıdır.

Fotoğraf 1.3: Sokak fotoğrafçısı

Vesikalık fotoğraf politikacıdan esnafa, öğretmenden öğrenciye, çiftçiden sanayiciye,
sporcudan sanatçıya kısaca bir insanın ilkokuldan üniversiteye kadar tüm okul kayıtlarında,
iş başvurularında, pasaportta, kimlik kartlarında, tapu işlemlerinde vb. tüm resmi
belgelerinde; belgeleri inceleyen görevli kişilerin onları tanımalarını sağlayan bir anlatım
şeklidir. Bu bakımdan yasal boyutu kişinin tanınabilecek şekilde olması, mürekkeplerinin
uçucu olmaması, fotoğraf kartına baskı yapılması, photoshop vb. bilgisayar programlarında
kişinin tanınmasını engelleyecek herhangi bir oynama, rötuşun olmaması gerekir. Resmî
belgede (hüviyet cüzdanı, tapu, diploma vb.) vesikalık fotoğraf bulundurulması bir
zorunluluk haline gelmiştir.
Vesikalık fotoğraflarda yüzün cepheden görünmesi, gölge veya yansıma ışıklar
bulunmaması, resmin profilden olmaması, gözlerin açık çekilmesi gibi şartlar aranır.
Türkiye’de vesikalık fotoğraf bütün devlet dairelerinde 4,5x6 cm ölçüsündedir. Dünya
standartı 3,5x4,5 cm’dir. 3,5x4,5 cm standart kullanım kolaylığı açısından daha
fonksiyoneldir. Çünkü 4,5x6 cm’lik fotoğrafı belgedeki yere yapıştırabilmek için küçültmek
zorunda kalınmakta ve israf edilen kâğıt ile millî servetimiz çöpe gitmektedir.
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1.4. Kullanım Alanları
TC kimlik kartı (hüviyet cüzdanı, nüfus cüzdanı), devlet formları, yasal evraklar,
uluslararası geçerliliği olan pasaport, kimlik kartları, ehliyet, resmi kurum bildirgeleri, tapu,
sicil raporları, iş başvuruları, okul (ilkokul, lise, üniversite, yüksek lisans vb.) kayıt evrakları,
askerlik başvuruları, vize işlemleri gibi tüm resmi işlemler için vesikalık fotoğraf gereklidir.

Fotoğraf 1.4.:Vesikalık fotoğraf kullanım alanları

1.5. Özellikleri
Resmi kurumlar cepheden fotoğraf istemektedir. Türkiye’deki standart boyutu 4,5x6
cm, uluslararası standart boyutu 3,5x4,5 cm’dir. Resmi evraklarda, uluslararası geçerliliği
olan pasaport ve vize işlemlerinde photoshop vb. bilgisayar programlarında fotoğraf üzerinde
rötuş ve renkli fon istenmemektedir. Fon beyaz olmalıdır. Türkiye’deki resmi evraklar için
arka fonun düz renk olması istenir. Desenli fonlar kabul edilmez. Kişinin yüzündeki yara izi,
çil, ben vb. silinmesi gibi kişinin tanınmasını engelleyecek her türlü rötuş vesikalık
fotoğraflarda uygulanmamalıdır. Pasaport için çekilen vesikalıklar 5x5 cm boyutunda, kafa
büyüklüğü fotoğraf alanının 3/2’ sini kaplayacak şekilde cepheden çekilmelidir.
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Fotoğraf 1.5: Pasaport için çekilen vesikalık fotoğraf örneği

Vesikalık fotoğrafta rötuş yapılmaz ya da göz rengi değiştirilemez. "Vesikalık"
tamamen rötuşsuz ve kişiyi tanımlamak üzere çekilmesi gereken bir fotoğraftır fakat
Türkiye’de vesikalık fotoğraflarda rötuş yapılarak yüz kusurları (yara izi, sivilce, çil vb.)
düzeltilmekte, göz ve saç rengi değiştirilmektedir. Bu resmi belgelerde kişinin tanınmasına
engel olmaktadır. Kimlik tanımlanmasında kişinin vesikalık fotoğrafı önemlidir. Son
dönemlerde dünya standartlarına uyulması için bazı ülkelerin konsoloslukları tarafından
uyarılar gelmekte ya da belirtilen standartlara uymayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.


Vize başvurusu için gerekli vesikalık fotoğraf özellikleri

Başvuru sahibi son 6 ay içinde çekilmiş tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf
getirmelidir. Tüm yüzü kaplayan fotoğraf direk kameraya bakar şekilde
(cepheden) çekilmiş olmalıdır.

Yüz, fotoğrafın yaklaşık yüzde 50’sini kapsamalıdır. Fotoğraf kişinin
gözlerinin açık ve ağzının kapalı olduğu doğal yüz ifadesini (gülümseme
olmamalıdır) göstermelidir. Koyu renk gözlükler, sağlık nedenleri
haricinde kabul edilemez.

Fotoğrafın arka fonu beyaz renkte olmalıdır.

Fotoğrafın boyutları 50 mm x 50 mm olmalıdır ve baş fotoğrafın
ortasında yer almalıdır. Saçın üst kısmından çenenin alt kısmına kadar
olan baş mesafesi/uzunluğu 25 mm - 35 mm olmalıdır. Göz seviyesi de
fotoğrafın alt hizasından itibaren 28 mm - 35 mm olmalıdır.

Düşük parlaklıkta (mat), düz beyaz fotoğraf kâğıdına basılmış; (arka
planda herhangi bir soğuk damga, mühür ya da yazı bulunmamalıdır).

Fotoğraf başvuran kişiyi açık şekilde tanımlamalıdır.

Başvuru sahipleri düzgün giyinmiş olmalı ,şapka ve benzeri aksesuarlar
takmamalıdır. Üniforma ya da başvuru sahibinin saçını veya başka
özelliklerini kapayacak eşarp, başörtüsü giyilmemelidir. Eğer başvuru
sahibi başörtüsü giymek zorunda ise, fotoğrafta iki kulak ve alın açıkça
görünmelidir.

Fotoğraf, çerçevesiz basılmalıdır.

Arka fonu desenli veya koyu renkli fotoğraflar kabul edilmez.
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Hızlı çekim (poloraid) fotoğraflar ya da dijital kalite fotoğraflar kabul
edilmemektedir. Fotoğraflar, standart muamele gerektiren film
kullanılarak, standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinası ile
çekilmelidir.

1.6. Vesikalık Fotoğrafın Yasal Boyutu
Vesikalıklar, çocuk pozları 1961’e kadar 6x6 rol filme, düğün ve portre ise 4x5 inch
yani 9x13 ebadında çekilmiştir. Stüdyo ortamında 4x5 inch fotoğraf makinesi ile film olarak
400 asalık siyah-beyaz pan film kullanılmıştır.
4,5x6 boyutunda ve fotoğrafı çekilen kişinin tanınmasını sağlayacak, cephe fotoğrafı
olmalıdır. Kişinin tanınmasını engelleyecek herhangi bir aksesuar olmamalıdır,
mürekkeplerinin uçucu olması ve zamanla kaybolması nedeniyle fotokopi ve fakstan
çekilmemeli, fotoğraf kartına baskı yapılmalı, photoshop vb. bilgisayar programlarında
kişinin tanınmasını engelleyecek herhangi bir oynama ve rötuş olmamalıdır.
Vesikalık fotoğraf boyutları;
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma
ve Atama Yönetmeliği'nin 10.maddesinin “e” bendinde 4,5 x 6 cm diye belirtir.
Tapu işlemlerinde 4,5 x 6 cm istenir.
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin 18. maddesinin “b”
bendinde 4,5 x 6 cm olarak belirtilir.
Özel durumlarda, yabancı ülkelerin konsolosluklarından alınacak vize başvuruları için
3,5x4.5 cm, askeri evraklar için sicil evraklarında 3,5x4 cm, akıllı kart için 2,5x3,2 vs.
ölçüler değişebilmektedir. Fakat Türkiye’de kullanılan standart ölçü 4,5x6 cm’dir ve
vesikalık fotoğraf başvuran kişiyi açık şekilde tanımlamalıdır.

1.7. Günümüzde Vesikalık Fotoğraf
1.7.1. Pul Fotoğraf
Pul fotoğraf, vesikalığın yarısı boyutundadır, eğitim kurumlarında ve okullarda
öğretmenlerin öğrencileri tanıyabilmesi için not defterlerine yapıştırılması amaçlı çekilen
fotoğraflardır.
Pul vesikalıkta bir sette 20 adet bulunur ve boyutları 2x2,8 cm’dir.
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Fotoğraf 1.6: Pul vesikalık örneği

1.7.2. Sokak Fotoğrafçıları
Vesikalık fotoğraflar, geçtiğimiz yüzyılın başlarında genellikle sokaklarda veya resmi
dairelerin köşelerinde, seyyar fotoğrafçılar tarafından, körüklü makineler ve seyyar banyo
sistemiyle alaminut yahut dakikalık adıyla çekilmiştir. Halkın hâlâ kullandığı şipşak
kelimesi bu sokak fotoğrafçıların dilimize armağanıdır. Resmi kurumların çevresinde, acil
ihtiyacın karşılanması amacı ile fotoğraf kartından fotoğraf kartına kopya yapılarak
çoğaltılan bir fotoğraf türüdür.
Eskiden “İstanbul Hatırası” yazılı fonlar önünde fotoğraf çektiren nine ve dedelerimiz
vesikalık fotoğraflarını çektirecekleri zaman arka fon siyah bir kumaşla kapatılır ve çekim
yapılırmış. Eski zaman şipşakçıları, vesikalıkların hediyesi olarak yarım kartpostal
boyutunda tablar da hazırlar bu resimlerin üzerine, bizzat resmin sahibi tarafından şiirler
yazılırmış. Şairler veya yazarlar, çektirdikleri fotoğrafları imzalayıp dostlarına yahut
okuyucularına sunarken arkalarına veya üstlerine şiirler yazarlarmış.

Fotoğraf 1.7: Sokak fotoğrafçısı

Fotoğraf 1.8: Sokak fotoğrafçısı

Nebi ŞENGÜL

Mehmet UZUN
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1.7.3. Polaroid Makine ile Vesikalık
Bu makinelerde film yerine, banyosu üzerinde özel fotoğraf kâğıtları kullanılmaktadır.
Pozlandırılan fotoğrafın, çok kısa sürede görülme imkânının olması nedeniyle, genellikle anı
fotoğrafçılığında kullanılmaktadır. Bu tür fotoğraf aygıtlarına çift fotoğraf şeridi birlikte
takılır. Bunlardan biri negatif film şeridi diğeri de özel basım kâğıdından oluşan pozitif
şerittir. Pozitif şeritte küçük kimyasal madde zarları vardır. Objektiften ışık geçtikten sonra
negatif ve pozitif şeritler kimyasal zarları kıran bir çift silindirden geçirilir. Kimyasal
maddeler negatif şerit üzerine düşer ve burada negatif görüntü oluşur. Daha sonra zardaki ve
pozitif şeritteki kimyasal maddeler arasında tepkimeler oluşur ve pozitif fotoğraf ortaya
çıkar. Bu işlemler siyah-beyaz filmler için yaklaşık on saniye, renkliler için bir-iki dakika
alır. Makineden çıkan fotoğraf kâğıdı 4-5 dakikada yavaş yavaş belirir. Bu fotoğraf
makinelerde fotografik işlemler, minyatür elektronik devrelerle otomatik olarak idare edilir.
Fotoğraf çeken kişi için deklanşöre basmak yeterlidir.

Fotoğraf 1.9: Polaroid fotoğraf makinesi örneği

Anı ve vesikalık fotoğrafların çekimi için kullanılan bu makineler ışıklama,
aydınlatma ve çerçevelemenin ön kontrolü amacıyla profesyonel fotoğraf ve film
çekimlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yalnız bu makinelerde negatif film
kullanılmaması (bir fotoğraftan birden fazla baskı yapmak için negatif vermemesi) ve
fotoğraf kâğıtlarının pahalı olması nedeniyle amatörler açısından fazla tercih
edilmemektedir.

Fotoğraf 1.10: Polaroid fotoğraf makinesi örneği
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Günümüzde bu makineler garlarda, terminallerde ve halkın yoğun olduğu bölgelerde
bir kulübenin içerisine yerleştirilmişlerdir. Ayrıca makinelere dört sabit objektif takılarak
foto otomatlar haline dönüştürülmüş olanları vardır. Fotoğraf çekilmek isteyen kişi makineye
bir jeton atarak karşısına oturduğunda 4-5 dakikada dört adet vesikalık fotoğraf elde edebilir.

1.7.4. Dijital Makinelerin Bu Alanda Kullanımı
Elektronik ve haberleşme alanlarındaki baş döndürücü gelişmeler, daha birkaç yıl
öncesine dek hayal olarak düşündüğümüz birçok şeyin günlük hayatımıza girmesine neden
olmuştur. Cep telefonları, bilgisayarlar, internet gibi bu önemli değişikliklerden biri de dijital
fotoğraf makineleri ve dijital fotoğrafçılıktır. Fotoğrafçılarda hızlı vesikalık çektirirken
polaroid makinelerin yerini dijital fotoğraf makineleri aldı. Fotoğraflarımızı tab ettirmeden
hemen görebilmek, çekerken elimizi titretip bulanık çektiğimiz bir pozu hemen fark edip
yeniden çekmek gibi yenilikler dijital makinelere olan talebi artırdı.

Fotoğraf 1.11: Dijital fotoğraf makinesi örneği

Günümüzde dijital fotoğraf makineleri ile anında baskı alınabilmektedir. Fakat dijital
fotoğraflar, direkt fotoğraf kartına basılmadıkça yazıcılardan alınan çıktılar mürekkep
özelliğinden dolayı uçucu olduğundan resmi evraklarda kabul edilmemektedir.
Dijital fotoğraf çekimlerinin birçok avantajı vardır. Bunlardan biri, çekim
tamamlandıktan sonra fon eklenebilmesidir. Ayrıca efeli fotoğraflar da hazırlanabilir.
Çekilen fotoğraflar belli bir ölçüde büyütülerek örnek halinde beğeniye sunulabilir, bu seçim
gerçekleştikten sonra seçilen fotoğraflar müşterinin istediği sayıda basılarak, teslim
edilmelidir.
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1.8. Çeşitli Vesikalık Fotoğraf Örneklerinin İncelenmesi

Fotoğraf 1.12: Polaroid fotoğraf makinesi örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda vesikalık fotoğraf çekimi öncesi, modelinizi
çekime eksiksiz hazırlamış olacaksınız.
Kullanılacak Malzemeler

Stüdyo ortamı

Model

Makyaj malzemesi, kostüm vb. yardımcı ekipmanlar
İşlem Basamakları
 Modeliniz
için
oluşturunuz.







Öneriler

ortamını  Gereksinim
duyduğunuz
stüdyo
ortamını sağlamaya dikkat ediniz.
 Onun
kendisinde
vurguladığı
özelliklerin
ön
plana
çıkmasına
Modelinizi inceleyiniz.
yardımcı olunuz.
 Resmi daire prosedürlerine uygun
makyaj malzemesi, kostüm seçiniz.
Modelinize
verdireceğiniz
pozu
tasarlayınız.
 Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri
yapınız.
 Kompozisyonu hazırlayınız.
 Bakış açınızı belirleyiniz.
 Dikkati dağıtan arka plandan kaçınınız.
 Tek renk veya degrade perde fon
sisteminizi kurunuz.
Çekim ortamını inceleyiniz.
 Kişinin
fotoğrafta
tanınabilirliğini
sağlayan ışık düzenini kurunuz.
 Fotoğrafını çekeceğiniz modelinizle
iletişim kurunuz.
 Modelinizi konuşarak rahatlatmaya
çalışınız.
 Çekim ortamında titiz ve düzenli
olmaya dikkat ediniz.
 Göz seviyesinden çekim yapmaya özen
gösteriniz.
Bakış açınızı ayarlayınız.
 Çekim yapacağınız kişilere karşı güler
yüzlü olunuz.
çekim
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Mürekkeplerinin uçucu olması ve zamanla kaybolması nedeniyle fotokopi ve
fakstan çekilmemeli, fotoğraf kartına baskı yapılmalı, photoshop vb. bilgisayar
programlarında kişinin tanınmasını engelleyecek herhangi bir oynama, rötuş
olmamalıdır.

2.

( ) Vesikalık fotoğrafta kişinin tanınmasını sağlayan tüm yüz özelliklerinin (yara izi,
yüzdeki kusurlar, kepçe kulak, çıkık çene, uzun burun, göz rengi vb. ) fotoğrafa
yansıması önemli değildir.

3.

( ) Vesikalık fotoğrafı çekiminde kullanılan yüz konumlarından tam yüz (cepheden
yüz) görünümünde derinlik zayıf olup üç boyutluluk azdır.

4.

( ) Vesikalık fotoğraflar, geçtiğimiz yüzyılın başlarında genellikle sokaklarda veya
resmi dairelerin köşelerinde, seyyar fotoğrafçılar tarafından, körüklü makineler ve
seyyar banyo sistemiyle alaminut yahut dakikalık adıyla çekilmiştir.

5.

( ) Vesikalık resimlerde yüzün cepheden görünmesi, gölge veya yansıma ışıklar
bulunmaması, resmin profilden olmaması, gözlerin açık çekilmesi gibi şartlar
aranmaz.

6.

( ) Vesikalık fotoğrafı çekilen kişinin karakterinin, duygularının, iç dünyasının ortaya
konmasının veya kişinin güzelliği ya da çirkinliği önemli değildir. Önemli olan
vesikalık fotoğrafın kişiyi tanımlayabilmesidir.

7.

( ) Vesikalık fotoğraf boyutunda dünya standardı 4,5x6 cm’dir.

8.

( ) Vesikalık fotoğrafta rötuş yapılır ya da göz rengi değiştirilebilir.

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazarak cümleyi
tamamlayınız.
9.

……..……. fotoğraf, resmi belgelerde kullanılmak üzere tamamen rötuşsuz ve kişiyi
tanımlamak için çekilen fotoğraftır.

10.

Devlet formları, yasal evraklar, pasaport, kimlik kartları, ehliyet, resmi kurum
bildirgeleri vb. ……….. …..…… için gereklidir.

11.

………..…… cm boyutunda ve fotoğrafı çekilen kişinin tanınmasını sağlayacak,
cephe fotoğrafı vesikalıktır.

12.

Vesikalık fotoğrafta amaç, fotoğrafı çekilen kişinin ………..….dır.
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13.

…………….. tamamen rötuşsuz ve kişiyi tanımlamak üzere çekilmesi gereken bir
fotoğraftır.

14.

…………. fotoğraf, vesikalığın yarısı boyutundadır, eğitim kurumlarında ve okullarda
öğretmenlerin öğrencileri tanıyabilmesi için not defterlerine yapıştırılması amaçlı
çekilen fotoğraflardır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Kardeşiniz veya arkadaşınızın vesikalık fotoğrafı çekimi öncesi hazırlık yaparak,
modelinizi çekime hazırlayınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çekim ortamını incelediniz mi?
2. Eksikleri tamamlayarak modeliniz için çekim ortamını
oluşturdunuz mu?
3. Resmi daire prosedürlerine uygun makyaj malzemesi, kostüm
seçtiniz mi?
4. Modelinizi incelediniz mi?
5. Modelinizi konuşarak rahatlatmaya çalıştınız mı?
6. Modelinize karşı güler yüzlü oldunuz mu?
7. Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
8. Kompozisyonu hazırladınız mı?
9. Bakış açınızı belirlediniz mi?
10. Modelinize poz verdirdiniz mi?
11. Tek renk veya degrade renk perde fon sisteminizi kurdunuz mu?
12. Kişinin fotoğrafta tanınabilirliğini sağlayan ışık düzenini
kurdunuz mu?
13. Vesikalık fotoğrafı çeken stüdyoları incelediniz mi?
14. Vesikalık fotoğraf örneklerini incelediniz mi?
15. Konuyla ilgili internet sitelerini araştırarak, incelediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz

17

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Vesikalık fotoğraf çekimi öncesi gerekli hazırlıkları eksiksiz yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Vesikalık çekiminde kişinin çekime hazırlanması, genel aydınlatma düzeni,
kullanılan perde ve fon renkleri, fotoğraf stüdyoların yapısı ve özelliklerini
internet, kaynak kitaplar ve dergilerden araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.



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

2. VESİKALIK FOTOĞRAF ÇEKİMİ
ÖNCESİ HAZIRLIK
2.1. Vesikalık Fotoğraf Çekiminde Kişinin Çekime Hazırlanması
Portre ve vesikalık fotoğraf çekimlerinin en önemli kuralı, saygılı, görgülü ve kibar
olmaktır. Portre ve vesikalık fotoğrafçılığı demek, bir insanın diğer insanla karşılaşması
demektir. İnsan fotoğrafı çeken bir kişinin, her iki tarafın da birbirine muhtaç olduğunun
bilincinde olması gerekir. Fotoğrafçının, kendisine yüzeysel gülücüklerden ve sıkıcı
pozlardan daha fazlasını veren bir modele ihtiyacı vardır. Model olan kişinin ise fotoğrafçıya
güvenmesi gerekir. Fotoğrafçı sabırla ve titizlikle çalışmalı, işine konsantre olmalıdır.
Fotoğrafı çekilen kişi çekim öncesi rahatlatılmalıdır, günün yorgunluğu, kişinin günü
kötü geçtiyse sinirliliği ya da iyi geçtiyse mutluluğu fotoğrafa aynen yansıyacaktır.
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Uğraşınız insan olduğuna göre, çekim öncesi modelinize yaklaşımınız çok önemlidir.
Model, kamera ve fotoğrafçı üçgeni içindeki başlıca kontrol merkezi sizsiniz. Model kamera
karşısında tedirgin ve gergindir, artık o kişi “kendisi” değildir. Burada fotoğrafçıya düşen,
modelini ilk karşılama ile başlayan sıcak diyalogdur. Ona içtenlikle ve önemsediğinizi
hissettirecek şekilde davranmalısınız. Öyle ki size gelmekle en iyi kararı verdiğini düşünsün.
Fotoğraf çeken, fotoğrafı çekileni memnun etmek için onun yüzünde iyi bir ifadeyi
yakalayabilmelidir. İfadeye direkt olarak etki eden gözler ve ağızdır. Doğal bir bakış,
fotoğrafı çekilen kimse tarafından verilmesi gereken pozdur. Bunu sağlayacak olan da
fotoğrafı çeken kişidir. Vesikalığı çekilecek olan model ile vesikalık fotoğrafı çekecek olan
fotoğrafçı arasında sağlam bir diyalog olmalıdır. Model sıkılmamalı, rahat ve doğal durması
sağlanmalıdır.
Modelinizin fotoğraf seçimlerinde söz hakkı olduğuna dair güvence veriniz. Hiç
kimse, iyi görünmediği fotoğraflarının yayılmasını istemez.
Genellikle insanlar fotoğraf makinesi karşısında doğal davranmazlar. Bu durum da
onların görüntülerini olumsuz yönde etkiler. Bunu ortadan kaldırmak için fotoğrafçı kişiye
yardımcı olmak zorundadır.

2.2. Vesikalık Çekiminde Genel Aydınlatma Düzeni
Portre ve vesikalık fotoğrafçısının amacı modelini idealize etmektir. Bu amaca
ulaşmak için kullandığı araçlar arasında poz verme, kamera açısı ve yaklaşımı, ışıklandırma
yer alır ancak bunlar arasında en yararlı ve güvenilir olanı ışıklandırma faktörüdür.
Doğru ışıklandırma gerçekliği yaratır. Bir fotoğrafın aydınlık bölümlerinin ışık
yansıttığı dolayısıyla ön plana çıktığı, karanlık bölümlerinin ise ışık yuttuğu ve dolayısıyla
daha geri plana kaydığı kuramından hareket ederek , yüksek ışıkları yüzün baş 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 ve vesikalık
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 ve vesikalık fotoğrafçısı için çok önemlidir.
Vesikalık fotoğraf çekimlerinde genel aydınlatma düzeni olarak cephe ışık, saç/omuz
ışığı, fon ışığı ve kontur ışık kullanılır.
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Şekil 2. 1: Aydınlatma düzeni

2.2.1. Cephe Işık
Direkt olarak fotoğraf makinesinin arkasından ya da yanından verilen ışıktır. Objede
gölgeler oluşturmayacağı için, herhangi bir derinlik hissi vermez. Konunun aydınlatma
kontrastı düşüktür. Konu düz bir yüzey değil de bir insan yüzüyse, konunun ışığa uzak
tarafları az ışık, yakın tarafları çok ışık alır. O yüzden bu tür ışığa, düz ışık denir. 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 ve vesikalık 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 450˚ yan ve 450˚ 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.
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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.

Fotoğraf 2 .1: Cephe ışığı

2.2.2. Saç/Omuz Işığı
QPortrenin 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.
Modelin arkasından ya da üstten verilen bu küçük ışık, büyük önem taşır. Saç
dokusuna detay kazandırmasının yanı sıra modelin fondan ayrılmasında da etkin bir rol
oynar. Modele bağlantılı olarak saç ışığının etkili olarak kullanılabileceği üç pozisyon vardır:
Doğrudan doğruya, yukardan ve başın sağ ya da sol tarafından hangi pozisyonda kullanılırsa
kullanılsın saç ışığı hiçbir zaman yüze yansıtılmamalıdır. Aksi halde istenmeyen yüksek ışık
bölgeleri oluşturulur ve tek güçlü ışık kuralı bozulur.

Fotoğraf 2.2: Saç/omuz ışığı

Saç ışığını yerleştirmek için izlenecek yöntem önce ışık, tam alnın üst sınırına ya da
yanağa düşecek kadar öne alındıktan sonra yeterince geri taşınması gerekir. Fotoğrafçının
saç yapısını belirlemek için gösterdiği kişisel yaklaşımın dışında verilecek ışık miktarını saç
rengi ve yapısı belirler. Siyah saç, kumral ve sarışın saça oranla daha yoğun ışık gerektirir,
düz ve donuk saçlar göze hoş gelecek bir pırıltı yaratabilmek için daha yoğun ışık gerektirir.

2.2.3. Fon Işığı
Portrenin arkasındaki fon rengini belirtmek için model ile fon arasına yerleştirilen
küçük bir ışıktır. Modeli fondan ayırmak, öne çıkarmak amacıyla kullanılır.
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Genellikle model ile fon arasındaki uzaklığın ortalarına yerleştirilmiş, fonu aydınlatan,
küçük bir ayak üzerinde bir flood lambadır. Amacı model ile fon arasında ton farkı
sağlayarak modeli fondan ayırmak ve renkli malzeme kullanırken renk ayrımını ve fon
rengini kontrol etmektir.
Bazı fotoğrafçılar ışık düzenlemeye fon ışığını yerleştirerek başlar. Bu ışığın doğru
yerleştirilmesi etkisinin yalın olarak görülmesi halinde daha kolaydır. Fon ışığı kameraya
doğru çevrildiğinde modelin gölgesinin kamerayı bütünüyle kaplaması gerekir çünkü çekim
sırasında kamera fon ışığını direkt olarak görmemelidir.

2.2.4. Kontur Işık
Konu etrafında parlak bir ışık çizgisi, halesi yaratan etki ışığıdır. Grafik bir vuruculuk
sağlaması bakımından oldukça güçlü bir etkisi vardır. Başın tam arkasından veya biraz
üzerinden verilerek modelin fondan ayrılmasını sağlar. Genellikle “vurucu” diye tanımlanan
arka ışık en çok erkeklerin koyu renkli giysilerinin omuz konturlarını belirginleştirmek ve
modeli fondan ayırmak amacıyla kullanılır. Yüzün dış kenarını aydınlatarak erkeksi
görünümü kuvvetlendirir. Aynı zamanda saça ayrıntı verir. Kadınlarda saç çevresinde ışıklı
bir çizgi oluşturarak hoş bir görünüm sağlar. Ayrıca saçlara biraz detay ekleyen yararlı bir
ışık kaynağıdır. Bir spot ışık olan arka ışık, genellikle modelin başından biraz yüksekten
arkadan ve kamera-objektif eksenine göre anahtar ışıkla aynı yandan verilir. Bu durumda
kullanılırken sert karakterli bir erkek yüzünün konturlarını yaladığında yüze daha etkin bir
güç ifadesi kazandırır. Arka ışık anahtar ışığın karşıt yanından kullanılırsa kulak konturunu
çok güçlendirerek modelin kulağı ile başı arasındaki bütünlüğü bozar.
Arka ışık kullanırken alınacak bir başka önlem, modelin burnunun ucuna çarpmasını
önlemektir. Işık burnun ucuna çarpacak olursa burna anormal bir görüntü verir. Işık ya da
modelin pozunda yapılacak ufak bir değişiklikle bu hata engellenir. Pozometre ile poz değeri
okurken saç ışığı ve arka ışığı kesinlikle söndürün. Bu ışıkların poz değeri üzerinde büyük
etkisi yoktur, ancak pozometrenin yanılmasına neden olabilir. Arka ışığın objektif içine
yansıma yapmamasına da dikkat edilmelidir çünkü bu yansıma görüntü kontrastını azaltır.

2.3. Vesikalık Çekiminde Kullanılan Perde Fon Renkleri
Daima en basit olanını seçmek için çaba gösteriniz. Sade bir fon dikkati yalnızca
model üzerine çeker. En çok kullanılan fon, düz büyük bir yüzeydir. Bu yüzey büyük lifsiz
kâğıt toplar ile elde edilebilir. Ayrıca boyanmış bir yüzey ya da stüdyonun duvarlarından biri
de kullanılabilir. Refle kontrolünü yitirmemek ve renklerde ton farklılıklarından kaçınmak
için parlak yerine mat bir boyayı tercih ediniz. Bu yüzeyin çeşitli bölgelerinde bağıntılı
aydınlanma oranını değiştirerek genel tonu kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.
Fon rengi çok önemli bir konudur. Fonda açık renk ve parlak tek bir ton hakim olursa
modeli bastırıp ön plana çıkma eğilimi gösterir. Başarılı bir fon renklerin güzelce hafifletilip
bir ölçüde de gizlendiği bulutlu bir görüntü verendir. Özellikle düşük ışık portrelerinde sıcak
renkler yararlıdır. Soğuk renkler modelin yüz konturlarından yansıyarak sağlıksız bir görüntü
vereceğinden bu renklerden kaçınınız.
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Fotoğraf 2.3: Vesikalık fotoğrafta farklı fon örnekleri

Fotoğrafta fonun gözün gördüğü renk ile aynı olması ancak modelin yüzü ile fonun
üzerine düşen ışık miktarının aynı olması ile gerçekleşir. Örneğin, anahtar ışık modelden
1,20 m uzakta ise aynı yoğunlukta ve fona çevrili bir diğer ışık ile fon aydınlatılmalıdır.
Model üzerinde kırılan anahtar ışığın fonu etkilemesini önlemek için model fondan 1,5 veya
2 metre uzakta olmalıdır. Fonu aydınlatmak için anahtar ışığı kullanmak yanlış olacaktır.
Fon modelden ayrı olarak düşünülmeli ve bağımsız olarak ışıklandırılmalıdır.
Modelin fondan uzağa yerleştirilmesinin diğer iki önemli nedeni de fondan gelecek
renk yansımalarının modeli etkilemesini önlemek ve fon detaylarının netsiz olmasını
sağlamaktır.
Stüdyoda, yalnızca modelin baş ve omzunu içeren portre (büst) çekiminde
kullanılacak çeşitli tonlardan oluşan fonlara gereksinim vardır.
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; istenmeyen 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.
23

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
gökyüzünü çağrıştırdığından portre için doğal görünümlü bir fon oluşturur.
Fon, modelin taşıdığı ton değerleri ile uyum içinde olmalıdır. Hem kompozisyon hem
de renk açısından, konu ile fonun birbirleriyle 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.
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, vesikalık baskısı yapılırken soğuk fonlar cilt rengini
olduğundan daha canlı-yapay- gösterecekleri için önerilmez.
Genel olarak, iki çeşit fondan söz edilebilir:

Tek renk (düz) fonlar

Gölgeli fonlar

2.3.1. Tek Renk (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.
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 hale getirir. Dokuların ve ayrıntlıların yeterince
ortaya çıkması için tek renk önünde bulunan modelin, yanal ışıkla aydınlatılması daha etkili
bir portre fotoğrafına ulaşmayı sağlar.
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Fotoğraf 2.4.: Vesikalık fotoğraf örneği

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 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 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 hale gelir. Vesikalık fotoğrafta 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. Bu örnekler bütün renkleri kapsayacak şekilde
çoğaltabilir.
Modelin fona yapışık hali, 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.
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.
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2.3.2. Degrade Renkler

Fotoğraf 2.5: Degrade renkler fon örneği

Bir rengin en açık tonundan en koyu ton değerine doğru yumuşak geçişine degrade
denir. Piyasada kullanılan degrade geçişli fonlar olduğu gibi elimizde mevcut olan düz renk
bir fon ışık yardımı ile gölgelendirilerek degrade fonlar elde edilebilir.
Fon gölgelendirmesinin iki çeşidi vardır:
Kontrast gölgelendirme
Degrade gölgelendirme


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.

Dikey

Yatay

Dairesel

Diagonal

Işın Demeti

Şekil 2.2: 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.
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Bütün kontrast gölgelendirmeler, kameradan yapılan kadraj konumlarına göre
tanımlanır. Uygulanan beş yöntem vardır:






Dikey gölgelendirme (soldan sağa veya sağdan sola doğru)
Yatay gölgelendirme (yukarıdan aşağı yada aşağıdan yukarı doğru)
Dairesel gölgelendirme (merkezden dışarıya doğru)
Diyagonal gölgelendirme (sol alt köşeden sağ üst köşeye ya da sol üst köşeden
sağ alt köşeye doğru)
Işığın demet etkisi


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.


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.
Yatay gölgelendirme, tonları aşağı doğru yansıttığı için seyrek kullanılır;
kullanıldığında noktasal ışık seçilmelidir.


Dairesel Gölgelendirme

Hale etkisini verir, modelin başı çevresinde bir ışık halkası vardır. Moda fotoğrafçıları
etkileyici, cazip bir görünüm yaratmak için genellikle bu tür gölgelendirmeyi seçerler.
Hale, modelin başı arkasında, fona çok yakın yerleştirilen küçük bir ışık seli ile
kolayca oluşturulur. Işık fona iyice yaklaştırıldığında, ışık halesi çok az, yarı gölge oluşturur
ve kontrast bir sonuç yaratır. Fondan uzaklaştırıldığında ise yarı gölge alanı genişler ve hale
yumuşar. Haleler çıplak lamba ile de elde edilebilir. Ancak, lamba her zaman fona çok yakın
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tutulmalı, fon net olmalıdır. Çok yumuşak bir etki almak istendiğinde, ikinci bir ışık seli
daha uzağa yerleştirilebilir.


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.


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.

2.4. Vesikalık Fotoğraf Çeken Stüdyolar
Türkiye geneline yayılmış profesyonel stüdyolar bulunmaktadır. Bunların çoğu
bulundukları illerdeki fotoğraf odalarına bağlı olarak hizmet vermektedir.
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Stüdyoda aranan nitelikler:










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

Fotoğraf 2.6: Stüdyo örneği

2.4.1. Fiziki ve Hiyerarşik Yapısı
Fotoğrafçı ve modelin tüm dikkat çekici ya da rahatsız edici dış etkenlerden uzakta
bütünüyle yalnız ve uyum içinde oldukları yer stüdyo olarak tanımlanır. Burada çalışan
kimseler rahat olmalı, stüdyo aksamadan çalışan araç gereçlerle donatılmalı, ışık ve
renklerde doğabilecek her değişiklik nedenleriyle birlikte önceden bilinmeli ve kontrol
altında olmalı, ışıklar, kamera ve modeli yönlendiren fotoğrafçı engelsiz çalışmalı, modelin
tüm dış etkenlerden uzak kendi öz varlığıyla yalnız kalması sağlanmalıdır.
Stüdyo ışıkları kesinlikle aynı değerde olmalı normal zamanlarda degrade aydınlatma
kullanılmamalıdır. Stüdyo bir klüp salonu ya da kafeterya değildir. Fotoğrafçı dışında tüm
personel dışarıda ya da gözden uzakta olmalıdır. Sigara dumanı, sandviç kokusu, efekt
ışıkları arkasında hareket eden gölgeler fotoğrafçı ile model arasında ilişki kurulmasını önler,
uyumu bozar. Stüdyo bir depo olarak kullanılamaz. Yedek ya da bozuk lambaları kameraları,
kullanılmayan dekorları, model iskemlelerini stüdyo dışında bir yere yerleştiriniz. Ancak bu
depo modelin iki pozu arasında ya da model makyaj odasındayken gerekenlerin
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getirilebileceği kadar yakın olmalıdır. Model poz vereceği yere rahatlıkla ve dolambaçlı
yollardan geçmeden gidebilmelidir. Işık sehpalarını, elektrik enerji kaynağını kimsenin
ayağına dolaşmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Çabanız modelinize stüdyonuzda güzel ve
rahat bir deneyim kazandırmak ve onda stüdyonuza yeniden gelme isteği uyandırmak
yolunda olmalıdır.
Stüdyo fotoğrafçısı her zaman modelinin rahatını düşünmelidir. Stüdyo yazın serin,
kışın ılık olmalıdır. Kullanılan ışıkların modelin gözünün içine parlamamasına dikkat
edilmelidir. Modele belirli bir konumda uzun süre poz verdirmekten kaçınılmalıdır. Aksi
takdirde model, katılaşıp gerginleşebilir, kaygı duyabilir; bu yüzden çekimden önce kısa bir
an gevşeyip rahatlaması gerekir.
Bir kural olarak modele hiçbir zaman dokunulmamalıdır. Model tanımadığınız biri ise,
dokunulmaya karşı ters tepki verebilir. Bu durum aradaki uyumu bozar. Model ile saygılı ve
ölçülü iletişim kurmak gerekir.
Fotoğraflar müşteriye, ebadına göre albümde, zarflarda ve cd’ ye kaydedilerek teslim
edilir. Maliyet hesabı fotoğraf odaları tarafından verilen listeye göre yapılmaktadır.

Fotoğraf 2.7: Stüdyo örneği

2.4.2. Donanımı
Eğer bir fotoğraf stüdyosu, nişan, gelin, aile vb. konulara yönelik çalışacaksa en az 6-7
metre derinlikte, 3-4 metre genişlikte, 3 metre yükseklikte olmalıdır. Düğün, nişan, sünnet,
portre, vesikalık, aile vb. çekimler daha küçük bir mekânda yapılmak zorunda ise, işin
kalitesinden bazı kayıplar vermeyi göze alınmalıdır. Siyah-beyaz döneminden sonra renkli
fotoğraf döneminde olduğumuza göre, stüdyonun duvarları renk saptırıcı yansımalara sebep
olmayacak, tarafsız mat renklere boyanmalıdır (açık gri, kemik rengi gibi).
Stüdyoda eskiden ışık kaynağı olarak 500 voltluk (en düşük) büyük boy tungsten
lambalar kullanılıyordu, daha sonra bunların yerini paraflaşlar aldı. Günümüzde yaygın hale
gelen paraflaş düşünüldüğünde en az 4 kafaya ihtiyacımız vardır. Ana ışık kaynakları, dolgu
ışığı, saç ışığı ve fon ışığı (Aynı kural tungsten ve benzeri ışık sistemleri için de geçerlidir).
Stüdyonun olanakları ölçüsünde 2 ışık kafası daha edinmeniz, yerine göre işinizi kolaylaştırır
ve daha düzeyli işler üretmenizi sağlar.
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Fotoğraf 2.8: Stüdyo örneği

Önemli bir boyut poz verme standı ile fon arasındaki uzaklıktır. Bu uzaklık model ne
kadar uzun boylu olsa da fona gölge düşürmeyecek kadar olmalıdır. Aynı zamanda bu
uzaklık objektif diyaframı ayarlandığı zaman fonun netlik derinliği dışında kalmasına olanak
tanımalıdır.
Poz standının önünde de gerektiğinde oldukça uzun odak uzunluğu bulunan bir
objektifin kullanımına izin verecek kadar yer bulunmalıdır. Daha geride ise fotoğrafçının
kamera arkasında rahatça hareket edebileceği bir alan kalmalıdır. Kullanılan objektifin genel
açısına göre stüdyonun boyutu değişir.
Çekilecek olan modelin aydınlatılması önemlidir. Model aydınlatılır, diyaframenstantane ayarı yapılır, pozometre ile poz değeri tespit edilir, netleme yapılır ve çekilir.
Çekilecek olan şahsın çekimi ne yukarıdan nede aşağıdan yapılmalı, tam göz hizasından,
cepheden çekilmelidir.
Stüdyonun genişliği ise hem anahtar hem de yardımcı ışığın model çevresinde bir
çember üzerinde modele olan uzaklıkları değiştirmeden fona doğru hareket ettirilebilecekleri
şekilde ayarlanmalıdır.

Fotoğraf 2.9: Stüdyo örneği

Poz standının çevresindeki alan stüdyonun en çok kullanılan bölümünü oluşturur.
Portre ışıkları kesinlikle statik (durağan) olmamalıdır.
Yardımcı ve anahtar ışıkları modele göre en uygun etkiyi yaratana dek ileri geri aşağı
ve yukarı hareket ettirilmelidir. Hiçbir model birbirinin aynı olmadığına göre hiçbirinin ışık
düzeni de aynı olamaz.
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Stüdyo boyutlarında tavan saç ışığının çeşitli şekillerde kullanılmasına olanak
tanıyacak ve ayakta duran uzun boylu bir modelin fon zeminine yer verecek kadar yüksek
olmalıdır. QAynı zamanda beyaza boyanarak çarpan ışık sisteminde gökyüzü ışığı etkisi
yaratacak kadar alçak olmalıdır. Genellikle 4 metre yükseklik tavan için yeterlidir.
Boyut ve yerleşimi ne olursa olsun stüdyo estetik ve teknik yönden beğeni kazanacak
ve satın alınacak fotoğrafların çekildiği yaratıcı ve profesyonel bir çalışma yeridir.

2.4.3. Çalışma Düzeni
Stüdyolar, zorunlu ihtiyacın giderildiği yerlerdir. Müşterinin içeri girişi, onun ruh
durumu, rahatlaması için stüdyo fotoğrafçısının insan psikolojisini iyi bilmesi gerekir.
Kişinin psikolojik haline göre rahatlatılarak çekim yapılır. Fotoğraf çektirirken kişinin
kendisini iyi hissetmesi gerekir. Kişinin günü iyi geçmemişse, yorgunsa, morali bozuksa bu
durum fotoğrafa aynen yansır.
Çalışma saatleri esnektir. Sabah 9.00-9.30 gibi stüdyo çalışmaları başlar, akşam 21.0001.00’ e kadar çalışmalar devam eder. Herkesin tatil yaptığı günler, fotoğrafçının iş günüdür.
Bayram arifesi, cumartesi- pazar, gece-gündüz, resmi tatiller vb. düğün ve doğum gibi özel
günlerin çekimleri yapılır. Stüdyo fotoğrafçısı her an her koşula uymalı ve işini, insanları
sevmelidir.

Fotoğraf 2.10: Stüdyoda çekim

2.4.4. Teknolojik Gelişmeler
Kalitenin ve son teknolojinin kullanıldığı fotoğraf stüdyolarından özel fotoğraflar
çıkacağını unutmamalısınız. Öncelikle fotoğraf stüdyosu konforlu ve rahat olmalıdır. Bu
durum çekim için kullanılan materyaller kadar önemlidir. Mükemmel fotoğraflar için her
anlamıyla tam stüdyo şarttır. Bir fotoğraf stüdyosunun randevu sistemiyle çalışması,
profesyonelliğinin göstergesidir.
Gideceğiniz fotoğrafçıda dijital çekim yapılması, teknolojinin yakından takip
edildiğinin göstergesidir. Dijital fotoğraf çekimlerinin birçok avantajı vardır. Bunlardan biri,
çekim tamamlandıktan sonra fon eklenebilmesidir. Ayrıca efektli fotoğraflar da
hazırlanabilir. Çekilen fotoğraflar belli bir ölçüde büyütülerek örnek halinde beğeniye
sunulmalı, bu seçim gerçekleştikten sonra seçilen fotoğraflar, müşterinin istediği boyutta ve
sayıda basılarak, teslim edilmelidir.
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Profesyonel bir fotoğraf stüdyosunda, seçili fotoğrafları çerçeveli bir halde büyütmek
mümkün olmalıdır. Tek baskılar ve çerçeveletmek amaçlı yapılan büyütmeler için, üç
boyutlu görüntü kalitesinde baskı imkânı veren, kâğıt çeşitleri içinde ideal olan metalik kâğıt
kullanılmalıdır. Kaliteli bir fotoğraf kâğıdının saklama ömrü 100 yılı aşkındır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda vesikalık fotoğrafı çekim öncesi fon hazırlıkları
yapabileceksiniz.











Kullanılacak Malzemeler

Stüdyo ortamı

Arka planı oluşturmak için perde, renkli boyanmış kapı, kumaş vb. malzemeler

Işık ve yardımcı ekipmanlar
İşlem Basamakları
Öneriler
 Kumaş, perde, projektör perdesi, tek
renk ya da degrade fon vb. malzemeyi
hazırlayınız.
Arka planı oluşturmak için gerekli  Malzemenizi fon oluşturmak istediğiniz
ekipmanlarınızı hazırlayınız.
bölüme (kapı olabilir) geriniz.
 Modelinizin oturacağı sandalye veya
tabureyi oluşturduğunuz fonun önüne
yerleştiriniz.
 Şartlara uygun malzeme seçiniz.
Fonu
aydınlatacak
ışık
şartlarını  Kişinin
fotoğrafta
tanınabilirliğini
hazırlayınız (paraflaş, fotoflood lamba
sağlayan ışık düzenini kurunuz.
vb.).
 Işık şartlarına göre hangi özellikte film
kullanacağınıza karar veriniz.
 Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri
yapınız.
Çekim ortamını inceleyiniz.
 Dikkati
dağıtacak
arka
plandan
kaçınınız.
 Fotoğraf makinenizi tripot üzerine
sabitleyerek, modelin tam karşısına
yerleştiriniz ve netlemeyi gözlere göre
yapınız.
 Arka planı flulaştırmak için alan
derinliğini ayarlayın.
Objektifinizi seçin.
 Çekim ortamında TİTİZ ve DÜZENLİ
olmaya dikkat ediniz.
 Bakış açınızı belirleyiniz.
 Dikkati dağıtan arka plandan kaçınınız.
 Fotoğrafını çekeceğiniz kişiyle iletişim
kurunuz.
 Modelinizi tabure, sandalye veya koltuk
üzerine oturtarak poz verdiriniz.
 Vesikalığı çekilecek kişinin cephesini
Vesikalık fotoğrafı ekilecek kişiyi resmi
veya 4/3 cephesini çevirerek karin
daire prosedürlerine uygun hale getiriniz.
bölgesinin üstünden başlayan kadrajla
çekimini yapınız.
 Çekim yapacağınız kişilere karşı güler
yüzlü olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

( ) İnsanlar fotoğraf makinesi karşısında genellikle doğal davranmazlar. Bu durum da
onların görüntülerini olumsuz yönde etkiler. Bunu ortadan kaldırmak için fotoğrafçı
kişiye yardımcı olmalıdır.

2.

( ) Işıklar modelin idealize edilmesine yardımcı olur. Yüz kusurları bir gölge içinde
başarıyla yok edilebilir, geniş bir burun kısa ışıklandırma ile inceltilebilir.

3.

( ) Saç/omuz ışığı, saç dokusuna detay kazandırmaz ve modelin fonla birleşmesini
sağlar.

4.

( ) Portre ve vesikalık fotoğrafının en önde gelen temel prensibi yalnız bir tek etkili
ışığın bulunması diğer ışıkların buna yardımcı olarak kullanılmasıdır.

5.

( ) Vesikalık fotoğrafta fon rengi önemli değildir, desenli fonlar da sıklıkla kullanılır.

6.

( ) Düz fon, modelin öne çıkarılarak dikkatin dağılmasına neden olur.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
7.

Vesikalık fotoğraf çekimlerinde genel aydınlatma düzeni olarak ………. ışık,
……….… ışığı, ………… ışığı ve ………….. ışık kullanılır.

8.

………… ……….…; direkt olarak fotoğraf makinesinin arkasından ya da yanından
verilen ışıktır. Objede gölgeler oluşturmayacağı için, herhangi bir derinlik hissi
vermez.

9.

……….. ……….…..,modelin saçına uygulanan ışıktır. Saçlara ayrıntı vermek için
kullanılan bu ışık aynı zamanda konu ile fon ayrımını sağlar.

10.

……….. ……….…; modelin arkasındaki fon rengini belirtmek için model ile fon
arasına yerleştirilen küçük bir ışıktır. Modeli fondan ayırmak, öne çıkarmak amacıyla
kullanılır.

11.

Stüdyoda modelin arkasında yer alan ……….…, belli bir anlatım içermeyen herhangi
bir yüzeydir. Genellikle basit tutulur; çoğunlukla düz renkler (nötr) seçilir.

12.

Fonun yüzeyi ……………. olmalıdır. Böylece üzerine düşen ışığı dağıtarak eşit
derecede yansıtır, istenmeyen parlamaları (refle) ve yansımalarını da önler.

13.

……… …….…. fonlar, tek tonlu fonlardır. Düz fon, siyahtan beyaza herhangi bir
renk olabilir. Seçilen düz fonlar dikkatin konunun üzerinde yoğunlaşmasını sağlar.
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14.

Bir fotoğraf stüdyosunun ………….. sistemiyle çalışması, profesyonelliğinin
göstergesidir.

15.

Çekilecek olan modelin aydınlatılması önemlidir. Model aydınlatılır,………………
ayarları yapılır, pozometre ile poz değeri tespit edilir.
Not: Cevap anahtarınız modülün sonundadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Modelinizin stüdyo ortamında fon oluşturarak şartlara uygun vesikalık fotoğrafı
çekimi öncesi hazırlık yapınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre
değerlendiriniz.
Kullanılacak Malzemeler





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Fotoğraf makinesi
Tripot
Tek renk veya degrade renkli fon
Işık ve yardımcı ekipmanlar
Model

Değerlendirme Ölçütleri
Çekim yapacağınız ortamı incelediniz mi?
Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
Kompozisyonu hazırladınız mı?
Kompozisyon kurallarına dikkat ettiniz mi?
Modelinizi resmi daire prosedürlerine uygun hale getirdiniz mi?
Modelinizi çekim öncesi konuşarak rahatlattınız mı?
Modelinizin rahat edeceği pozu verdirdiniz mi?
Arka planı incelediniz mi?
Tek renk veya degrade renk fon kullanacağınıza karar verdiniz
mi?
Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
Objektifinizin netlik ayarını yaptınız mı?
Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
Modelin fotoğrafta tanınabilirliğini sağlayan ışık düzenini
kurdunuz mu?
Bakış açınızı belirlediniz mi?
Makine açısını portrenin cephesinden alacak noktada tripoda
yerleştirdiniz mi?
Önceden çekilmiş vesikalık fotoğraf örneklerini incelediniz mi?
Vesikalığı çekilecek kişinin cephesini veya 4/3 cephesini
çevirerek karin bölgesinin üstünden başlayan kadrajla çekimini
yaptınız mı?
Konuyla ilgili internet sitelerini araştırarak, incelediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı EVET ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Vesikalık fotoğrafları tekniğine uygun çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Vesikalık çekiminde kişinin çekime hazırlanması, genel aydınlatma düzeni,
kullanılan perde ve fon renkleri gibi dikkat edilmesi gereken özellikleri fotoğraf
stüdyolarına giderek araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.



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

3. VESİKALIK FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Vesikalık çekim işi iki şekilde olur. Birincisi; şahsın tam cephesinden iki kulağı
görülecek şekilde, ikincisi hafif yan oturtulur. İkinci kulak hafifçe görülür. Genellikle bu
ikinci poz daha çok tercih edilmektedir.
Stüdyo ortamında vesikalık fotoğraf çekimi yapılırken;











Model sıkılmamalı, rahat ve doğal durması sağlanmalıdır.
Model fondan 1,5 -2 m önde durmalı (Fonda derinlik gereklidir).
Fonda perde bulundurulmalıdır. Perde düz ya da degrade geçişli olabilir.
Makine sehpa üzerine, modelin gözleri doğrultusunda yere paralel olarak
yerleştirilmelidir.
Netleme modelin gözüne yapılmalıdır.
En az iki lamba kullanılmalıdır ve lambalar bir iki metre arasında değişik
uzaklıklara yerleştirilmelidir (500 Watt’lık olanlar uygun olur).
Lambalardan biri ana lamba olmalı, modelin tam karşısında olmalıdır.
Yumuşatıcı diğer lamba, modele 45 derecelik bir açıda yerleştirilmeli, üzerine
yumuşatıcı örtü koymalıdır.
Mümkünse modelin yan tarafından yukardan, tepe ışığı için bir lamba daha
kullanılmalıdır.
Zorunlu olmadıkça 1/10’ dan düşük enstantane kullanılmamalıdır.

500 Watt’lık iki lamba kullanıldığı zaman poz ayarına 8 diyafram, 1/10 saniye olarak
saptamak yerinde olur. Portre çekiminde başlangıçta tek lamba kullanma ve yukarıdan 45
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derece eğimle gelen ışıkla çalışmak yön bakımından güneş ışığına benzediği için daha
yararlıdır.
İyi bir vesikalık fotoğrafı bir dizi farklı unsurun bir araya gelmesinden oluşur.
Aydınlatma, kompozisyon, modele poz verdirme, fotoğrafçının yaklaşımı ve teknik düzeyi
aynı bütünün parçalarıdır. Bütün bu unsurlar aynı derecede önemlidir. Ancak, özellikle
teknik bilgi yetersiz olursa diğerlerinin etkinliği de azalacaktır. Teknik, vesikalık fotoğrafta
görsel kaliteye ulaşmayı sağlayan bir araçtır.
Vesikalık fotoğrafta 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.
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.
Doğal bir bakış, fotoğrafı çekilen kimse tarafından verilmesi gereken pozdur. Bunu
sağlayacak olan da fotoğrafı çeken kişidir. Portresi çekilecek olan model ile vesikalığı
çekecek olan fotoğrafçı arasında sağlam bir diyalog olmalıdır. Yani model, fotoğrafının
çekileceğinin bilincinde olmalıdır ve fotoğrafçının istediği etkiyi gerçekleştirmek için
iletişime açık olmalıdır.
Her şeyi hazırladıktan sonra yapılacak ilk iş, poz veren kişinin yapay bir ifade
takınmasını önlemek, yani onu rahatlatmaktır. Bu da ancak iletişimle sağlanabilir. İnsan
başının girintili çıkıntılı olması nedeniyle alan derinliği sorun olabilmektedir. Vesikalık
fotoğrafçılığında netleme kişinin göz bebeklerine yapılmalıdır. Çünkü gözler kişiliğin
aynasıdır. Gözlere netleme yapıldıktan sonra, yüzün diğer noktalarındaki hafif netsiz
görüntüler fazlaca önemli değildir. Ayrıca, bir portre çekiminde arka planın netsizliği,
portrenin ön plana çıkmasına yardımcı olan bir etkendir. Modele çok yaklaşmak kadar ondan
fazla uzaklaşmakta uygun değildir.
Vesikalık fotoğraf çekiminde model duvara ya da arkasında bulunan perdeye
yaklaştırılmamalı, model ile duvar arasında en az bir metrelik bir mesafe bırakılmalıdır.
Yapay ışıkta fotoğraf çekildiğinde model ile duvar arasından verilecek bir ışık modelin
duvara yapışık gibi çıkmasını engeller.
Vesikalık mantığında yalnızca kafa görüntüsüyle kadrajı doldurmak en sık başvurulan
yöntemdir. Kompozisyon bakımından en kolay uygulama olan bu türdeki yaklaşım, ışık,
ifade, makyaj ve diğer etkenler açısından ise en zor uygulamadır. Çünkü bu tür fotoğraflarda,
her türlü ayrıntı daha kolay görünebilir niteliktedir ve en küçük hata fotoğrafı bozabilir.
Genel olarak yetişkin erkek portrelerinde sert bir aydınlatma, bayan fotoğraflarında ise
yumuşak aydınlatmanın tercih edilmesinin nedeni, erkek yüzünde çekici bulunan çizgi ve
kırışıklıkların vurgulanması, buna karşın bayan yüzlerinde bu tür izlerin gizlenmeye
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çalışılmasıdır. Bebek, çocuk ve genç fotoğraflarında ise belirgin bir ışıklandırma eğiliminden
söz etmek zordur.
Vesikalık resim çekiminde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Birincisi arka
plan düz olmalı, dikkati dağıtmamalıdır. İkincisi, kişinin gölgesi arka plana vurmamalıdır.
Profesyonel fotoğrafçılar bunu sağlamak için iki adet soft flash kullanırlar. Bu şekilde arkada
kalın gölge oluşumu engellenir.
Işıklandırmanız ne denli başarılı ve yaratıcı olsa da negatif faktörlerine önem
vermediğiniz sürece başarınızı basılmış fotoğrafa taşıyamazsınız. Bu faktörler: 1- kamera
objektifi, 2- film seçimi, poz ve banyo olarak sıralanabilir.
Objektif: Doğal dış ölçü bağıntılarından, yanlış orantılardan kaçınmak için normalden
uzun odak uzaklığı olan bir objektifi kullanınız. Baş ve omuzları kapsayan bir portre ve 4/3
portreler için negatif diagonalinin 1,5 ya da 2 katı odak uzaklığı bulunan bir objektif
kullanılmalıdır.
Soft-Focus Objektif: Soft-focus objektif kullanıp kullanmamak bir kişisel tercih
sorunu sayılsa da portreler genellikle keskin endüstriyel objektiflerle çekilmez; çünkü
endüstriyel objektifler en ince ayrıntıları, bu arada istenmeyen yüz kusurlarını saptar. Sonuç
model çok düzgün bir cilde sahip olmadıkça çok keskin ve acımasızdır.
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.
Günümüz vesikalık çekiminde modelin doğal görünüm vermesi en önemli noktalardan
biri makyajdır. Ancak bu görüş çekimden hemen önce modele hafif bir makyaj
uygulamasının fotografik sonuca hiçbir olumlu katkıda bulunmayacağı anlamına gelmez.
Makyaj için ayrılacak birkaç dakika sonucu büyük ölçüde etkileyebileceği gibi çekim sonrası
rötuş işlemine ayrılacak süreyi kısaltır.
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Modelin cilt rengine yakın ve hafifçe uygulanmış makyaj en başarılı sonuçları verir.
Yumuşak ve tipine uygun bir saç modeli, spor ya da zarif ama rahat bir giysi kamera önünde
modelinize öz güven duygusu verecektir. Saçlar temiz, yumuşak ve parlak olmalıdır. Aşırı
saç spreyi ıslak bir görüntü verir. Çekim boyunca saçların düzgün durmasına, şekilsiz, yersiz
bukleler oluşmamasına dikkat ediniz. 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 öneririz. Açık renkler
de modelin daha kilolu görünmesini sağlar.
En küçük kıllar bile fotoğrafta belirgin olacağından sakal tıraşı çok yeni olmalıdır.
Saçları dökülmüş kafalardan ışık yansıması anahtar ışığın difüze edilmesi ile sağlanır. Çok
yağlı ciltlerde bir miktar saydam pudra ışık yansımalarını azaltır. Ancak kadınlara oranla
erkek portrelerinde parlak cilt olumlu etki yaratabilir.


Yüz Kusurlarını Düzeltme Yöntemleri

Portre fotoğrafı temelde iki değişken üzerine kurulmuştur: Portresi çekilecek kişi
(model) ve ışık. Model fiziksel ve karakteristik özellikleri ile fotoğrafçıyı sınırlandırır.
Vesikalık fotoğraflar, stüdyo ortamında tümüyle kontrol edilebilen koşullar altında çekilir.
Hem modelin hareketleri hem de doğal ya da yapay ışığın oluşturacağı ton değerleri ile
istenilen biçimde oynamak olasıdır. Bu alanda çalışacak olan fotoğrafçı, değişik ışık
tiplerinin model üzerinde yarattığı etkileri gözleyerek ışığı kontrol etmesini bilmelidir.
Stüdyo fotoğrafçıları için vesikalık çekimlerin çok önemi vardır. İnsanlar farklı
simalarda yaratılmışlardır. Karşımıza ne tip yüz şekli gelirse gelsin onu en iyi şekilde karta
geçirmek stüdyo fotoğrafçılarının en temel görevlerinden biridir. Bunu yaparken bazı çekim
hilelerine gereksinim duyarlar.

Fotoğraf 3.1: Vesikalık fotoğraf (Halil Gönüldaş)



Büyük alın: Çene hafifçe yukarı kaldırılır, kamera alçaltılarak çekim
yapılır.
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Uzun burun: Çene hafifçe yukarı kaldırılır, yüz direkt olarak objektif
doğrultusuna getirilir, anahtar ışığı alçaltılır ve kamerayı alçaltılarak
çekim yapılır.



Dar çene: Çene hafifçe yukarı kaldırılır.



Kellik: Kamerayı alçaltılır, başı gölgeleyecek bir ekran kullanılır, saç
ışığı kullanılmaz, baş tepesi ile fon arasında ton ayrımı azaltılır.



Köşeli burun: Yüz objektife doğru çevirilir.



Geniş yüz: Kamera yükseltilir, kısa aydınlatma kullanılır, dömi-profil
çekim yapılır.



Dar yüz: Anahtar ışığı alçaltılır, geniş aydınlatma kullanılır.



Kırışık yüz: Difüze ışık kullanılır, anahtar ışığı alçaltılır, dömi-profil
çekim yapılır.



Çift parçalı çene: Anahtar ışığı yükseltilir, çene hafifçe yukarı kaldırılır,
kamera yükseltilerek çekim yapılır.



Yara: Gölge içinde bırakılır.



Büyük kulak: Bir kulak başın arkasına gizlenir (uzaktakini), yakın kulağı
gölgede bırakarak, profil çekimi yapılır.



Batık gözler ( çukur göz): Anahtar ışığı alçaltılır, düşük ışık orantısı
kullanılır.



Patlak gözler: Model aşağı doğru baktırılır.



Ağır görünümlü figür: Kısa aydınlatma kullanılır, düşük anahtar ışığı
kullanılır, koyu renk giysi kullanılarak, omuzlar ve gövde gölgelendirilir,
gövde ve fon arasında ton ayrımını azaltılır.



Gözlükler: Hafifçe aşağı kaydırılır (saptan kaldırarak), yatay eksen
üzerinde yardımcı ışıkla oynanır, çene hafifçe alçaltılır ya da yükseltilir,
küçük ışık kullanılır ve refle negatif rötuşuyla kaldırılır.

Gözlük kullananların fotoğraflanmasında en çok dikkat edilmesi gereken şey yansıma
kontrolüdür. Yansımanın oluşması kaçınılmazdır. Ancak ne ölçüde rahatsız edici olduğuna
çok dikkat etmek gerekir. En azından fotoğrafçının kendi görüntüsü yansımamalıdır. Başın
yönünü ya da ışık kaynaklarının yerlerini değiştirerek yansımalar minimuma indirebilir, hatta
bazen tamamen kaldırabilirsiniz. Yansımaları engellemek için polarize filtre kullanma
düşüncesi ise pek uygulanabilir değildir. Çünkü polarize filtre hem iki stopluk ışık kaybı
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yaratacaktır, hem de kontrastı çok artıracaktır. Vesikalık fotoğraflarında yüksek kontrast pek
istenmez. Yine de, ortam ışığı elveriyorsa ve sert etkiler elde edilmek isteniyorsa bu filtre
kullanılabilir.

Fotoğraf 3.2: Vesikalık fotoğraf (Halil Gönüldaş)



Vesikalık fotoğraf çekerken dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Çekilecek yer

Arka plan

Işık

Makine, objektif seçimi

Model

Duruş

Tebessüm

Vesikalık fotoğrafınızı 2 ve katları şeklinde (2, 4, 6, 8, 12, 24, 36 vb.), 4,5cm x 6cm
boyutlarında bastırabilirsiniz.

Fotoğraf 3.3: Vesikalık fotoğraflar
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Biometrik Fotoğraf

"Biometrik fotoğraf", görsel bilgilerin aynı parmak izinde veya retina taramasında
olduğu gibi dijital olarak alınıp ilgili belgeye kodlandığı bir sistemdir. Çoğu AB ülkesinin,
ABD'nin, Kanada'nın vs. pasaportlarında bu tip bir uygulama vardır. Kişinin görüntüsü alınıp
dijital olarak kodlanarak ilgili belgeye kaydediliyor; sonra da örneğin sınırda geçerken
pasaport kontrolü sırasında webcam vs. ile alınan görüntü belgedeki dijital veriyle
karşılaştırılarak kişinin kimliği anında tespit edilip, onaylanmış oluyor.
Türkiye’de "biometrik fotoğraf" dediğimiz şeyin ise bununla pek bir ilgisi yoktur.
Burada kastedilen "biometrik özellikleri gösteren", yani yüz hatlarının vs. belirgin olduğu
fotoğraf anlamındadır. "Biometrik özellikleri tam olarak gösteren fotoğraf" anlamı,
yüzünüzdeki yara izi, sivilce, çil, ben, doğum lekesi vb. izler, çift çene, kepçe kulak gibi
özelliklerinizi tüm çıplaklığı ile gösteren fotoğraftır. Biometrik fotoğraflarda kişinin
tanınması önemlidir ve hiçbir şekilde rötuş kabul edilmez. Biometrik fotoğraf normal
vesikalıktan boyut olarak büyüktür.
Biometrik vesikalık şu an için sadece Almanya, İngiltere, İsviçre ve Belçika
konsolosluklarınca vize başvurularında istenen özel vesikalık fotoğraf biçimidir, yakın bir
zamanda tüm Avrupa ülkeleri için şart olacaktır.
Yabancı ülkelere vize müracaatları için biometrik vesikalık fotoğraf kullanılmaktadır.
Yapılan yasal değişiklikle 1 Kasım 2005 tarihi itibariyle vesikalık fotoğrafların biyometrik
özelliklere sahip olabilmesi için uyulması gereken bazı kriterler getirilmiştir.

Şekil 3.1: Biometrik :şablon

Fotoğraf 3.4: Biometrik fotoğraflar

Vize müracaatı esnasında yeni tarihli, 45 x 35 mm ebadında, cepheden çekilmiş, arka
fon beyaz bir vesikalık resmin ibrazı istenilmektedir. Vesikalık fotoğraf ile ilgili talep edilen
ve dikkat edilmesi gereken özellikler aşağıda belirtilmektedir.
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Format

Fotoğraf üzerinde yüz tam ortalanmış ve çene ucundan saçların başladığı bölgeye
kadar sağ ve sol yüz hatları tamamen görünür olmalı. Yüz kısmının yüksekliği resmin yüzde
70 ila 80`ni kapsamalıdır (yüz yüksekliği 32 ile 36 mm arasında olmalıdır). Kişinin yüz
kısmı küçültülmeden başı (saç modeli de görünür şekilde) tamamen görünür olmalı.

Fotoğraf 3.5: Vesikalık fotoğraf



Şekil 3.2: Vesikalık fotoğraf f ormatı

Keskinlik ve Kontrast

Yüzün her kısmı keskin,net ve kontrastı iyi olmalı, cepheden çekilmeli ve tebessüm
edilmemelidir.

Fotoğraf 3.6: Vesikalık fotoğrafta keskinlik ve kontrast



Işık

Yüze eşit ölçüde ışık yansıtılmalı, refleksiyon veya gölgeler olmamalı. Ayrıca gözler
kırmızı çıkmamalıdır.

Fotoğraf 3.7: Vesikalık fotoğrafta ışık örnekleri
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Arka Fon

Arka fon tek renk, açık, desensiz (tercihen nötür gri tonda) olmalı. Yüze ve saçlara iyi
bir kontrast oluşturmalı. Açık renk saçlarda mümkünse orta tonda bir gri, koyu renk saçlarda
açık gri arka fon olmalı. Resim üzerinde sadece kişinin kendisi görülmeli,(başka kişiler veya
objeler resimde yer almamalı, özellikle küçük çocuklarda dikkat edilmeli.) Arka fonda
gölgeler oluşmamalıdır.

Fotoğraf 3.8: Vesikalık fotoğrafta arka fon örnekleri



Resim Kalitesi

Resim yüksek kaliteli kâğıt üzerine basılmalı ve asgari 600 dpi’ de çekilmeli (leke ve
bükülmeler olmamalı). Resim üzerinde renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini
yansıtmalıdır.


Başın Pozisyonu, Bakış Yönü ve Yüz İfadesi:

Başın öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük (yarı profil) olması kabul edilmez. Kişi
nötr bir yüz ifadesi ile ağzı kapalı olarak ve doğrudan kameraya bakarken resmi çekilmelidir.
Gözler açık, iyi görünür şekilde olmalı. Gözlerin önü saç veya gözlük çerçevesi ile
kapatılmamalıdır.


Gözlüklüler

Gözler açık ve net bir şekilde görünüyor olmalı (gözlük camı üzerinde yansımalar
olmamalı, renkli cam veya güneş gözlüğü olmamalı) gözlük camının kenarı veya çerçeve
göz önüne gelmemelidir.

Fotoğraf 3.9: Gözlüklü vesikalık fotoğraf örnekleri
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Baş Örtüsü

Başörtülü vesikalık resimler genellikle kabul edilmemektedir. Dini sebeplerden dolayı
münferit olarak istisnalara izin verilmektedir. Bu durumda yüz, çene ucundan alına kadar
görünür olmalı. Yüzün üzerinde gölgeler oluşmamalı.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda ışık şartlarına uygun vesikalık fotoğrafı
çekebileceksiniz.
Kullanılacak Malzemeler





Fotoğraf makinesi
Objektif, tripot
Tek renk veya degrade renk fon
Işık ve yardımcı ekipmanlar
İşlem Basamakları



 Kişinin
fotoğrafta
tanınabilirliğini
sağlayan ışık düzenini kurunuz.


 Fotoğraf makinesi ve ekipmanlarınızı 
hazırlayınız.



 Modelinizi çekime hazırlayınız.






 Fon rengini seçiniz.








 Çekim ortamını inceleyiniz.
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Öneriler
Ne tür bir aydınlatmaya gereksinim
duyduğunuza karar veriniz.
Stüdyo ortamında yapay ışık kullanırken
kaç ışık kullanacağınıza ve ne güçte
olacağına karar veriniz.
Gölgelere dikkat ediniz ve gölge
çatışmasını engelleyecek önlemleri
alınız.
Fotoğraf makinenizi ve objektifinizi
hazırlayınız.
Tripotunuzu (üçayak) hazırlayınız.
Yardımcı ekipmanınızı hazırlayınız.
Stüdyo
ortamında
kullanacağınız
aksesuarları hazırlayınız.
Çekilecek
kişiyi
resmi
daire
prosedürlerine uygun hale getiriniz.
Modelinizle konuşarak onu rahatlatınız.
Modelinize karşı güler yüzlü olunuz.
Dikkati dağıtan arka plandan kaçınınız.
Tek renk veya degrade perde fon
sistemini kurunuz.
Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri
yapınız.
Kompozisyonu hazırlayınız.
Bakış açınızı belirleyiniz.
Makine açısını portrenin cephesinden
alacak noktada tripota yerleştiriniz.
Fotoğraf çekim kurallarına dikkat ediniz.
Çekim ortamında titiz ve düzenli olmaya
dikkat ediniz.
Vesikalığı çekilecek kişinin cephesini
veya 4/3 cephesini çevirerek karin
bölgesinin üstünden başlayan kadrajla
çekim yapınız.
Göz seviyesinden çekim yapmaya özen

gösteriniz.
 Çekim yapacağınız kişilere karşı güler
yüzlü olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Portre fotoğrafının çekiminde model duvara ya da arkasında bulunan perdeye
yaklaştırılmalı, model ile duvar arasında en az yarım metrelik bir mesafe
bırakılmalıdır.

2.

( ) Vesikalık fotoğrafta önceden belirlenmiş kesin kurallar yoktur. Bu yüzden net ve
değişmez ışık konumu ve açıları, çekim pozu değerleri verilemez.

3.

( ) Doğal bir bakış, fotoğrafı çekilen kimse tarafından verilmesi gereken pozdur.
Bunu sağlayacak olan da fotoğrafı çeken kişidir.

4.

( ) Başarılı bir vesikalık fotoğrafçısının fotoğraflarında modellerine büyük benzerlik
sağlamak zorunluluğu yoktur.

5.

( ) Vesikalık fotoğrafınızı 2 ve katları şeklinde, 4,5cm x 6cm boyutlarında
bastırabilirsiniz.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Vesikalık çekim işi iki şekilde olur. Birincisi; şahsın tam …………. iki kulağı
görülecek şekilde, ikincisi hafif ………… oturtulur. İkinci kulak hafifçe görülür.

7.

…………., vesikalık fotoğrafta görsel kaliteye ulaşmayı sağlayan bir araçtır.

8.

Vesikalık fotoğraf çekiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Birincisi
arka plan …………. olmalı, dikkati dağıtmamalıdır. İkincisi, kişinin …………. arka
plana vurmamalıdır.

9.

Profesyonel fotoğrafçılar modelin gölgesinin arka palan düşmemesini sağlamak için
iki adet ………….…. kullanırlar. Bu şekilde arkada kalın gölge oluşumu engellenir.
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10.

……………… objektifler belirli bir oranda küresel hata yapacak şekilde
düzenlenmiştir. İnce ayrıntılardan yansıyan ışıklar difüze edilerek görüntü kontrollü
olarak yumuşatılır.

11.

………..….. fotoğraflarda kişinin tanınması önemlidir ve hiçbir şekilde rötuş kabul
edilmez, normal vesikalık fotoğraftan boyut olarak büyüktür.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Sınıfınızda stüdyo ortamı yaratarak ışık şartlara uygun vesikalık fotoğrafı çekimi
öncesi hazırlık yapınız ve bu çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre
değerlendiriniz.
Kullanılacak Malzemeler

Fotoğraf makinesi ve objektif

Tripot

Işık ve yardımcı ekipmanlar

Tek renk ve degrade renk perde fon sistemi

Model

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Değerlendirme Ölçütleri
Fotoğraf makinesi ve ekipmanını hazırladınız mı?
Şartlara uygun malzeme seçtiniz mi?
Çekim yapacağınız ortamı incelediniz mi?
Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
Kişinin fotoğrafta tanınabilirliğini sağlayan ışık düzenini
kurdunuz mu?
Tek renk veya degrade perde fon sistemini kurdunuz mu?
Makine açısını portrenin cephesinden alacak noktada tripota
yerleştirdiniz mi?
Kompozisyonu hazırladınız mı?
Kompozisyon kurallarına dikkat ettiniz mi?
Bakış açınızı belirlediniz mi?
Fotoğraf makinenizi tripota yerleştirerek modelin göz hizasında
ayarladınız mı?
Netlik ayarını modelin gözlerine yaptınız mı?
Vesikalığı çekilecek kişinin cephesini veya 4/3 cephesini
çevirerek karin bölgesinin üstünden başlayan kadrajla çekimini
yaptınız mı?
Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurdunuz mu?
Modelinizi çekim öncesi konuşarak rahatlattınız mı?
Vesikalık fotoğrafı çeken stüdyoları incelediniz mi?
Vesikalık fotoğraf örneklerini incelediniz mi?
Konuyla ilgili internet sitelerini araştırarak, incelediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Kardeşiniz veya arkadaşınızın vesikalık fotoğrafı çekimi öncesi hazırlık yaparak, bu
çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Değerlendirme Ölçütleri
Çekim ortamını incelediniz mi?
Koşullara uygun malzeme seçtiniz mi?
Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
Işık ve aydınlatma tekniklerini uyguladınız mı?
Kişinin fotoğrafta tanınabilirliğini sağlayan ışık düzenini
kurdunuz mu?
Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
Kompozisyonu hazırladınız mı?
Bakış açınızı belirlediniz mi?
Fotoğrafını çekeceğiniz kişilerle iletişim kurdunuz mu?
Modelinizi konuşarak rahatlattınız mı?
Modelinize karşı güler yüzlü oldunuz mu?
Vesikalık fotoğrafı çekilecek kişiyi çekime hazırladınız mı?
Çekilecek kişiyi resmi daire prosedürlerine uygun hale getirdiniz
mi?
Tek renk veya degrade perde fon sistemini kurdunuz mu?
Makine açısını portrenin cephesinden alacak noktada tripota
yerleştirdiniz mi?
Vesikalığı çekilecek kişinin cephesini veya 4/3 cephesini
çevirerek karin bölgesinin üstünden başlayan kadrajla çekimini
yaptınız mı?
Vesikalık fotoğrafı çeken stüdyoları incelediniz mi?
Vesikalık fotoğraf örneklerini incelediniz mi?
Konuyla ilgili internet sitelerini araştırarak, incelediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Vesikalık fotoğrafları müşteri talebine uygun olarak eksiksiz sunabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Fotoğraf stüdyolarından, sokak ve polaroid fotoğrafçılardan çekilen vesikalık
fotoğrafların müşteriye sunum şekilleri hakkında bilgi alarak arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. ÇEKİM SONRASI İŞLEMLER
4.1. Müşteri Talebinde Dikkat Edilecek Hususlar
Fotoğraf ışık demektir, ışığın film üzerine yansımasıdır. Günümüzün dijital ortamında
filmin yerini sensörler almıştır, banyoda işlemden geçtikten sonra müşteriye teslim
edilmesiyle sonuçlanır.
Stüdyo fotoğrafçıları, ticari fotoğrafçılık yaşamını sürdürebilmesi içi sanatsal
kaygıdan ziyade müşteri odaklı çalışma yapar, bulunduğu semtin normları ve müşteri
tercihlerine göre fotoğraf çeker. Profesyonel bir fotoğrafçıyı müşteri yönlendirmez.
İyi bir fotoğrafçı kendisinin istediği bir pozu müşteriye her şekilde beğendiren kişidir. Bu
durumda profesyonel biri olduğunuzu müşteriye hissettirirsiniz. Stüdyonuzun dekoru ve
aksesuarlarınızla, tabi en önemlisi konuşma şekliniz ve hareketlerinizle müşterinize ilk
güveni verirsiniz.
Vesikalık olsun, gelin-damat vb. özel gün fotoğrafları olsun, portre fotoğrafları olsun
çekimlerini yapacağınız kişinin ne tarz fotoğraf istediğini bilmelisiniz ve ona göre
müşterinizi yönlendirmelisiniz.
Stüdyo fotoğrafçılığı, deklanşöre basmakla başlayan, kart baskısı tamamlanıp
müşteriye teslim edene dek süren, fotoğrafçılığın bütün aşamalarını içine alan birkaç
fotoğrafçılık dalından biridir. Başarının anahtarı bütün bu işlerle uğraşabilme yeteneğidir.
Bu stüdyolar randevu sistemine göre çalışmaktadır. Her poz için birçok kare çekim
yapılır, dijital fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılarak (photoshop, photoinpact vb.
programlarda) gerekli rötuşlar, arka fon, efekt vb. eklenerek müşterinin beğenisine sunulur.
Stüdyo sahibi ve müşterinin isteği doğrultusunda seçilen fotoğraflar istenilen boyutta
basılarak, fotoğraf boyutlarına göre hazırlanmış zarflarda müşteriye teslim edilmektedir.
Vesikalık çekimleri için stüdyoya girilmesi gerekmektedir. Stüdyo çekimleri basit bir
işlemmiş gibi görünse de ciddi bir ön hazırlık gerektirir.
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Fotoğraf 4.1: Vesikalık fotoğraf boyutları

Fotoğrafın baskı işlemi yapılırken, temel olarak müşterinin isteği doğrultusunda
basılır. Boyutunu ve sayısını müşteri belirler. İstenildiğinde dijital çekim de yapılarak,
arkaya fonlar eklenebilir. Ayrıca efektli fotoğraflar da hazırlanabilir. Kişilerin yüzlerindeki
kusurlar (sivilce, yara izi, leke vb.) bilgisayar programları ile rötuşlanarak, pürüzsüz bir cilt
elde edilebilir. Kişinin isteğine bağlı olarak saç ve göz rengi değiştirilebilir. Daha sonra,
çekilen fotoğraflar, örnekler halinde müşterinin beğenisine sunulur. Seçilen fotoğraflar,
4.5x6 cm boyutunda istenilen sayıda basılarak zarf içinde müşteriye teslim edilir.
Fotoğraf stüdyolarında, beğendiğiniz bir fotoğrafı çerçeveli büyütmek de mümkündür.
Çekilen fotoğrafları çoğaltma hizmetinden yararlanabilirsiniz.
Fotoğraf stüdyolarında, kişilerin ciltlerindeki kusurlar, saç ve göz renkleri, dijital
fotoğraf makinelerinin mükemmelliğine rağmen oluşan kırmızı gözler, fazla karanlık ya da
aydınlık fotoğraflar, fazla uzaktan yapılmış çekimler, eğik çekimler gibi hatalar uzman
gözler tarafından tanımlanarak, uzman eller ve araçlar ile düzeltilir. Dijital fotoğraf makinesi
ekranında hiç güzel gözükmeyen çekimler rötuş sonrası müşteriyi memnun edebilmelidir.

4.2. Maliyet Hesabı
Fotoğraf odaları, fotoğrafçıların yasal olarak bağlı oldukları yerlerdir. Eskiden dernek
olan bu odalar daha sonradan Fotoğraf odası adını almıştır. Piyasa da aktif olarak çalışan
kişiler Odanın yönetiminde çalışır ve bu kişiler piyasa şartlarına, günün ekonomik
koşullarına göre fiyat belirleyerek liste halinde stüdyolara sunar. Maliyet hesabı fotoğraf
odaları tarafından verilen listeye göre yapılmaktadır. Fakat fiyatlar konusunda esneklik
sağlanmaktadır, firmalar yaptıkları işe göre kendi fiyatlarını belirlemektedir. İstenilen
vesikalık sayısına göre fiyatlar değişmektedir.

4.3. Fotoğrafların Kontrol Edilmesi
4.3.1. Klasik Arşiv
Çekilen fotoğrafların negatifleri; negatif poşetinde uzun süre saklanabilir. Bu negatif
poşetleri, negatif filmlerin kesildikten sonra içine yerleştirildiği, tek tarafı açık, üç tarafı
kapalı şeffaf poşetlerdir. Bu poşete yerleştirilen negatif filmler tarih veya konularına göre
55

dosyalanır. Gerektiğinde dosyalardan bulunarak yeni baskılar yapılır. Toz ve ışıktan
korunduğu sürece negatif filmlerden baskı alınabilir.

4.3.2. Dijital Arşiv
Dijital arşivlemede iki tür yöntem vardır.
Manuel Yöntemle Arşivleme: Bu yöntemle dijital ortamda çekilen fotoğraflar
bilgisayar ortamına aktarılarak CD’lere yazılıp, konu ya da tarih sırasına göre arşivleme
yapılır.
Veri Tabanlı Arşivleme: Dijital ortamda çekilen fotoğraflar bilgisayarın hard
diskinde saklanır. Fotoğraf arşivlemede istenilen program kullanılır. Her fotoğrafa belli
anahtar kelime girilerek kaydedilir. İstenilen fotoğraf için anahtar kelime yazılarak konuyla
ilgili bütün fotoğraflara ulaşılabilir.
Dijital ortamda arşivleme yapılırken JPEG formatında kayıt yapmamaya özen
göstermeniz gerekir. JPEG formatı sıkıştırılmış dosya olduğu için fotoğraf kalitesini düşürür.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda çekimini yaptığınız vesikalık fotoğraflarını
müşterinin talebine uygun sunuma hazır hale getirebileceksiniz.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Müşterinin talebinin ne olduğunu belirlediniz mi?
(pasaport ve resmi evrak için, okul kaydı için vb.)
Müşteriyle görüşerek fotoğraf sayısını belirlediniz
mi?(8, 12, 24, … )
Müşterinin talebi doğrultusunda rötuş yaptınız mı?
(yüz kusurlarını düzeltme, pürüzsüz bir cilt, renkli
göz, makyaj vb.)
Müşterinin talebi doğrultusunda istenilen
fotoğrafların baskısını yaptınız mı?
Basılan fotoğrafları kontrol ettiniz mi?
Basılan fotoğrafları arşivlediniz mi?
Müşterinin talepleri doğrultusunda maliyet hesabı
çıkardınız mı?
Basılan fotoğrafları isteğe göre (albüm,
çerçevelenmiş fotoğraf ya da zarfta) müşteriye
zamanında teslim ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise “Ölçme ve değerlendirmeye” geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.

4.
5.

( ) Baskı adedi ve boyutu, hangi pozdan kaç adet olacağı bilgisayar sistemine girilir,
boyut, ışık ve renk ayarı yapılır ve çıkış alınır.
( ) Fotoğrafların boyutunu ve sayısını stüdyolar belirler.
( ) Fotoğraf stüdyolarında, çekim sırasında oluşan kırmızı gözler, fazla karanlık ya da
aydınlık fotoğraflar, fazla uzaktan yapılmış çekimler, eğik çekimler gibi hatalar uzman
gözler tarafından tanımlanarak, uzman eller ve araçlar ile düzeltilir.
( ) Fotoğraf odaları, fotoğrafçıların yasal olarak bağlı oldukları yerlerdir.
( ) Dijital ortamda arşivleme yapılırken JPEG formatında kayıt yapmaya özen
göstermeniz gerekir. JPEG formatı sıkıştırılmış dosya olduğu için fotoğraf kalitesini
yükseltir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.
7.

8.

9.
10.

Seçtiğiniz fotoğraflar, istediğiniz boyutta basılarak bir …………….. haline getirilir.
Sektörde kullanılan baskı makineleri hem ………..… hem de ……….… baskı
yapmaktadır. Bu sistem bilgisayar destekli olup, film baskısı ve dijital baskılar da bu
sistemde yapılmaktadır
Bilgisayarda okunan dijital fotoğraflarınızın verileri ………..… verilerine çevrilerek,
fotoğraf …………..…. pozlanır. Kimyasal banyolardan geçen kâğıt, fotoğraf baskısı
olarak bize ulaşır.
Çekilen fotoğrafların negatifleri; ………………….. …. uzun süre saklanabilir.
…………………. arşivleme, dijital ortamda çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına
aktarılarak CD’lere yazılıp, konu ya da tarih sırasına göre arşivleme yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Stüdyoda çekilen vesikalık fotoğrafların basılması ve arşivlenmesi çalışmanızı
aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Müşterinin talebinin ne olduğunu belirlediniz mi?
Müşteriyle görüşerek fotoğraf sayısını belirlediniz mi?
Müşterinin isteği doğrultusunda fotoğraflara rötuş yaptınız mı?
İstenilen fotoğrafların baskısını yaptınız mı?
Basılan fotoğrafları kontrol ettiniz mi?
Basılan fotoğrafları arşivlediniz mi?
Müşterinin talepleri doğrultusunda maliyet hesabı çıkardınız mı?
Basılan fotoğrafları isteğe göre (albüm, çerçevelenmiş fotoğraf ya
da zarfta) müşteriye teslim ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bir akrabanız, sınıf arkadaşınız veya komşunuzun vesikalık fotoğrafını aşağıdaki
aşamalara dikkat ederek, çekip sunuma hazır hale getiriniz. Çalışmalarınızı aşağıdaki
değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.



























Modelinizin kişiliği hakkında bir fikir oluşturunuz.
Modelin sıkılmamasını, rahat ve doğal durmasını sağlayınız.
Vesikalık fotoğrafı çekilecek kişiyi çekime hazırladınız mı?
Saç yapımı ve makyaj gibi işlemler ve hazırlıklar yapılacak mı?
Modelinizin pozunu resmi daire prosedürlerine uygun hale getirdiniz mi?
Seansın başarısızlığa uğramaması için dış etkenlerin düzenleyiniz.
Çekimini yapacağınız modelin arka planını kontrol ediniz.
Tek renk veya degrade perde fon sistemini kurdunuz mu?
Kişinin fotoğrafta tanınabilirliğini sağlayan ışık düzenini kurdunuz mu?
Makine açısını portrenin cephesinden alacak noktada tripoda yerleştirdiniz mi?
Vesikalığı çekilecek kişinin cephesini veya 4/3 cephesini çevirerek karın
bölgesinin üstünden başlayan kadrajla çekimini yaptınız mı?
Modelin fondan 1,5-2 m önde durmasını sağlayın(Fonda derinlik gereklidir).
Netliği modelin gözüne yapınız.
En az iki lamba kullanınız ve lambaları bir iki metre arasında değişik
uzaklıklara yerleştirin. (500 vatlık olanlar uygun olur).
Lambalardan birini ana lamba olarak kullanınız ve modelin tam karşısına
yerleştiriniz.
Yumuşatıcı diğer lambayı, modele 45 derecelik bir açıda yerleştiriniz, üzerine
yumuşatıcı örtü koyunuz.
Mümkünse modelin yan tarafından yukardan, tepe ışığı için bir lamba daha
kullanınız.
Zorunlu olmadıkça 1/10’dan düşük enstantane kullanmayınız.
Çekim işlemini tamamladıktan sonra, müşterinizin talebini öğreniniz.
Talebe uygun olarak fotoğrafları baskıya veriniz.
Basılan fotoğrafları kontrol ediniz.
Basılan fotoğrafların maliyet hesabını yapınız.
Basılan fotoğrafları müşteriye teslim ediniz.
Müşteriye karşı güler yüzlü olunuz.
Temiz ve düzenli çalışınız.

Kullanılacak Malzemeler





Fotoğraf Makinesi
Tripot
Işık ve yardımcı ekipmanlar
Tek renk ve degrade renk perde fon
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Değerlendirme Ölçütleri
Fotoğraf makinesi ve ekipmanını hazırladınız mı?
Şartlara uygun malzeme seçtiniz mi?
Çekim yapacağınız ortamı incelediniz mi?
Hangi objektifi kullanmanız gerektiğine karar verdiniz mi?
Işık ve aydınlatma şartlarını sağladınız mı?
Işık ve aydınlatma tekniklerini uyguladınız mı?
Kişinin fotoğrafta tanınabilirliğini sağlayan ışık düzenini
kurdunuz mu?
Tek renk veya degrade perde fon sistemini kurdunuz mu?
Seansın başarısızlığa uğramaması için dış etkenleri
düzenlediniz mi?
Çekim ortamında gerekli düzenlemeleri yaptınız mı?
Kompozisyon kurallarına dikkat ettiniz mi?
Bakış açınızı belirlediniz mi?
Makine açısını portrenin cephesinden alacak noktada tripoda
yerleştirdiniz mi?
Fotoğrafını çekeceğiniz modelinizle iletişim kurdunuz mu?
Modelinizi çekim öncesi konuşarak rahatlattınız mı?
Modelin fondan 1,5-2 m. önde durmasını sağladınız mı?(Fonda
derinlik gereklidir).
Vesikalığı çekilecek kişinin cephesini veya 4/3 cephesini
çevirerek karin bölgesinin üstünden başlayan kadrajla çekimini
yaptınız mı?
Netliği modelin gözüne yaptınız mı?
Çekiminizi modelinizin talepleri doğrultusunda tamamladınız
mı?
Talebe uygun olarak fotoğrafları istenilen sayıda baskıya
verdiniz mi?
Basılan fotoğrafları kontrol ettiniz mi?
Basılan fotoğrafların maliyet hesabını yaptınız mı?
Basılan fotoğrafları müşteriye teslim ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Vesikalık
Resmi Belgeler
4,5x6 cm
Tanınması
Vesikalık
Pul Fotoğrafı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Cephe, Saç/Omuz, Fon,
Kontur
Cephe Işık
Saç/Omuz Işığı
Fon Işığı
Fon
Mat
Tek Renk
Randevu
Diyafram/Enstantane
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Cephesinden, Yan
Teknik
Düz, Gölgesi
Soft Flaş
Soft-Focus
Biometrik

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Albüm
Analog, Dijital
Işık, Kâğıdına
Negatif Poşetinde
Manuel Yöntemle
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