
            Foto Safarilerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

Derneğimiz her ay topluca gidilen geziler (foto Safari) düzenlemektedir.  

Bu gezilere derneğimiz üyelerinden olduğu kadar üye olmayan fotoğrafa ilgi duyan kişiler de katılabilirler. 

Topluluk halinde gidilen bu gezilerde fotoğraf çekerken bazı inceliklere dikkat etmekte ve bunları sürekli 
akılda tutmakta yarar vardır.  

Hukuki, etik ve teknik kurallar en ince ayrıntılardır.  

Bu Kuralları Şöyle Sıralayabiliriz: 

1. Foto Safarilere çıkmadan önce pil, hafıza kartı gibi önemli malzemelerin mutlaka yedekleri 
alınmalı veya makine pilleri bir gün önceden mutlaka şarj edilmelidir. Fotoğraf çekimine ilişkin 
tripod, reflektör vb. malzemeler varsa mutlaka alınmalıdır. 

2. Fotoğraf severlere gezi sorumlusu gidilecek güzergah hakkında bilgi verecektir. Ayrıca fotoğraf 
açısından verimli olacağı düşünülen yerlerde durulacak, belirlenen zaman dilimi içerisinde 
fotoğraf çekimi yapılabilmesi için süre verilecektir. 

3. Gezi sorumlusu  tarafından belirtilen araç iniş-biniş zamanlarına özen göstermek,  diğer fotoğraf 
severleri bekletmemek açısından önemlidir.  

4. Foto Safarilere  çok büyük bir beklenti ile gidilmesi veya iyi fotoğraflar çekme beklentisinin yüksek 
olması, geziye katılan fotoğraf severler için  düş kırıklığı yaratabilir. Bu nedenle foto Safarilerin 
doğası gereği spontane gelişen fotoğraf kompozisyonları yakalamanın mümkün olduğu 
unutulmamalıdır. Ayrıca fotoğrafın bazen ayrıntılarda gizli olduğu ve farklı bakış açılarıyla 
görmenin fark yaratacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Fotoğrafını çekeceğimiz insanlardan mutlak suretle izin alınmalı, izin vermeyen kişilerin 
fotoğrafları gizlice çekilmemelidir. Eğer fotoğrafı bir yerde kullanacaksanız herhangi bir hukuki 
soruna neden olmamak için; sözlü izin yeterli olmayıp mutlaka yazılı izin alınmalıdır.  
Konuyla ilgili olarak sitemiz ana sayfasındaki “Fotoğraf ve Haklarımız” dosyası ayrıntılı bilgiler 
içermektedir. 

6. Bir başka arkadaşımız fotoğraf çekerken onun karesine girmemeli, çekimini bitirmesi beklenmeli 
veya onu etkilemeyecek başka bir açıdan fotoğraf çekmelidir. 

7. Gerek kendi içimizden gerekse dışarıdan başka fotoğrafçılar zaman zaman modelli çekimler 
yapabilirler. Bu gibi durumlarda model ve fotoğrafçının izni olmadan kesinlikle o kişinin fotoğraf 
konusu, kendisi için hazırladığı kompozisyon çekilmemelidir. Hatta modeli ve fotoğrafçıyı rahatsız 
etmemek için ortamdan uzak durulmalıdır. 

8. Bazen dar mekanlarda ortak çekimler yapmak durumunda kalabiliriz. Bu gibi zamanlarda arkada 
bekleyen arkadaşların olduğu unutulmamalı , mekandaki çekimi mümkün olan en kısa zamanda 
tamamlayıp bekleyen arkadaşlara yer açılmalıdır. Eğer uzun pozlama gibi uzun süre o mekanda 
kalmamız gerekirse; diğer fotoğrafçı arkadaşların oradan ayrılmasını bekleyip en son çekim 
yapmaya gayret gösterilmelidir. 

9. Gezi boyunca yiyecek  içecek. ambalajı vb. çöplerimizi en yakın çöp kutusuna kadar yanımıza 
almalı, gerekirse ortak bir çöp poşeti oluşturulup ona konulmalıdır.            
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