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PROGRAM
İstanbul Moda Akademisi’nin 
tam donanımlı fotoğraf 
stüdyosunda gerçekleştirilen 
eğitim süresince, moda 
fotoğrafçılığının inceliklerini, 
teorik eğitimlerin yanı sıra 
atölye çalışmaları, stüdyo ve dış 
mekan moda çekimleri ile 
uygulamalı olarak 
öğreneceksiniz. Program 
içerisinde gerçekleştirilen 
projelerle, konsept oluşturma ve 
styling uygulamaları yapacak, 
kendi tarzınızı yansıtma imkanı 
bulacağınız profesyonel 
çekimler gerçekleştireceksiniz.

SÜRE:
4 ay (84 saat) 

PROGRAM DİLİ:
Türkçe

GÜN VE SAAT:
Pazartesi ve Çarşamba
 19.00 – 21.30
(Dış çekimler ve farklı stüdyolarda 
yapılacak çalışmalar Pazar günleri 
gerçekleşebilmektedir.)

BAŞVURU:
Katılımcılar mülakatla seçilir.
Katılımcıların temel fotoğrafçılık 
ilkelerine hakim olması gerekir ve 
Milli Eğitim Bakanlığı 5580 sayılı 
kanun uyarınca en az ortaöğretim 
mezunu olmaları koşulu aranır.

0212 219 41 41 (1219-1203)
DETAYLI BİLGİ:



Program sonunda eğitmenler 
danışmanlığında final projesi 
gerçekleştirilir. Bu proje süresince, 
model ve profesyonel bir ekiple 
çalışma, iç mekan ve dış mekan 
çekimleri yapılır.

PROGRAMI
TAMAMLADIĞINIZDA

• İç ve dış mekan çekimine dair 
teorik bilgiye ve uygulama 
becerisine sahip olacak,
• Still life çekim tekniklerini 
öğrenecek,
• Portfolyo ve sergi tekniklerini 
öğrenecek, 
• Çekim süreci planlama ve 
yürütme becerinizi geliştirecek,
• Model, çekim ekibi ve yaratıcı 
(kreatif) ekiple çalışmanın temel 
prensiplerini öğrenecek,
• Sektöre dair geniş bir iletişim ağı 
oluşturabileceksiniz.  

İÇERİK

• Moda fotoğrafçısı tanımı ve 
görevleri 
• Fotoğraf çekim teknikleri
• Çağdaş fotoğrafçılık ve örnekleri
• Moda fotoğrafındaki trendler

MODA FOTOĞRAFÇILIĞINA 
GİRİŞ 

PHOTOSHOP VE BRIDGE 

PROJE

MODA FOTOĞRAFINDA 
KONSEPT VE STYLING

STÜDYO VE DIŞ MEKAN 
FOTOĞRAFÇILIĞI

• Stüdyoya giriş
• Ekipman tanıtım ve temel ışık 
bilgileri
• Stüdyoda ışık ölçümü
• Stüdyo portre çekimleri
• Dış mekan çekim teknikleri
• Fotoğraf dosya formatları
• Çekim teknikleri 
• Stüdyo teknikleri
• Flaş kullanımı ve gece fotoğrafı
• Model ile çalışma
• Still-Life moda çekim teknikleri
• High Speed/Splash Photography
• Stüdyo teknikleri   
• Styling uygulamaları 
• Reklam proje çekimi
• Fotoğraf prodüksiyonu, 
organizasyon ve sponsorluk

• Photoshop bridge programları 
uygulamaları
• Baskı yöntemleri 
• Renk uzayı

• Konsept oluşturma
• Moodboard ve hikaye panoları 
hazırlama 
• Çekim planlama
• Styling uygulamaları
• Kampanya fotoğrafı iletişim 
kriterleri
• Portfolyo ve sergi teknikleri     



0212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com

info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi

twitter.com/imaacademy


