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Programları

MODA İLETİŞİMİ VE MEDYA

MODA FOTOĞRAFÇILIĞI
İyi bir moda fotoğrafçısı görsel
hayal gücünü, yaratıcılığını, gölgeler
ve şekillere olan dikkatini sürekli
geliştirmelidir.
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.
Profesyonel manken, saç ve makyaj
ekipleri desteğiyle dış çekimler
yapacaksınız.
Zengin ışık ekipmanları ve
aksesuarlarının yer aldığı İMA’nın
tam donanımlı fotoğraf stüdyosunu
eğitimleriniz dışında da kullanma imkanı
bulacak, deneyimlerinizi arttırarak
portfolyonuzu genişleteceksiniz.
İMA’nın network’üne dahil olarak,
İstanbul Moda Haftası’nda çekim
şansını yakalayacak, endüstriye giriş
yapacaksınız.

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 çalışma deneyimi
kazanarak, çalışma prensibini
öğrenecek
• Sektöre dair geniş bir iletişim ağı
oluşturabileceksiniz
PROGRAM İÇERİĞİ
Moda Fotoğrafçılığına Giriş
Moda fotoğrafçılığı tarihi, çağdaş
fotoğrafçılık, güncel trend bilgileri
aktarılır, ünlü fotoğrafçılar ve çekimleri
incelenir. Moda fotoğrafçısı tanımı
yapılırken; görevleri ve iş olanakları
hakkında bilgi aktarılır.
• Moda fotoğrafçısı tanımı ve
görevleri
• Fotoğraf çekim teknikleri
• Çağdaş fotoğrafçılık ve örnekleri
• Moda fotoğrafındaki trendler

Stüdyo ve Dış Mekan Fotoğrafçılığı
Stüdyo ekipmanlarını kullanarak stüdyo
ortamında ve dış mekanda çekim
yapma uygulamaları öğretilir.
• 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 ve Bridge
Programların kullanımı ile ilgili temel
bilgiler yer alır. Baskı yöntemleri ve
fotoğrafın baskıya hazır hale getirilmesi
süreçleri aktarılır.
• 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
Proje
Program sonunda eğitmenler
danışmanlığında final projesi
gerçekleştirilir. Bu proje süresince, model
ve profesyonel bir ekiple çalışarak, iç
mekan ve dış mekan çekimleri yapılır.
Moda Fotoğrafçılığı mezunlarından Esra
Esener, İsmail İnan, Yasin Çavuşoğlu
ve Fidan Kandemir Zorlu PSM’de yıl
boyunca gerçekleşen etkinliklerin
karelerinden oluşan ‘‘Zorlu Performans
Sanatları Merkezi 2015 – 2016 Staged’’
sergisinde yer aldılar.
Süre
4 ay (84 saat)
Gün ve Saat
Pazartesi ve Çarşamba
19:00 – 21:30
Program Dili

Moda Fotoğrafında Konsept ve Styling
Moda fotoğrafı çekimi öncesi
uygulamaları yer alır. Eğitim süresince
derslere sektör profesyonelleri
konuşmacı olarak katılarak deneyimleri
ve uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgiler
aktarır. Eğitim sonunda yer alan
grup projesi ile katılımcılar moda
sektörünün dinamikleri ile karşılaşma ve
deneyimleme imkanı bulur.

Türkçe

Başvuru ve Kayıt
Katılımcılar mülakatla seçilir.

Dış çekimler ve farklı
stüdyolarda yapılacak
çalışmalar pazar günleri
gerçekleşebilmektedir.

+90 212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com
info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi
twitter.com/imaacademy

