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Bir Fotoğraf Bin Kelimeye Bedeldir

Fotoğraflar projelerin faaliyetlerini göz önüne sermekte kullanılan çok etkili araçlardır. Tek 

bir fotoğraf karesi gerçekten “bin” ya da “onbin” kelimeden fazlasını söyleyebilir. Özellikle 

insanların yoğun çalıştığı ve bilgi bombardımanına tutuldukları bu hızlı dönemde fotoğ-

raflar bir projenin amacını ve sonuçlarını etkileyici ve akılda kalıcı şekilde anlatabilirler.

Projelere ait fotoğraflar proje faaliyetlerini, yararlanıcılarını, projenin başarılarını ve sonuç-

larını göstermekle kalmaz aynı zamanda basın duyurularına ve proje yayınlarına eşlik 

ederler ve hatta bir sergiden bir takvime, bir web sayfasından slâyt gösterisine kadar çok 

farklı ortamlarda kullanılabilirler. Ancak elbette fotoğrafların açıları ve diğer nitelikleri etki-

leyici olmalıdır.

Proje fotoğrafları ile ilgili olarak sadece açı ve odak değil, çözünürlük, telif hakkı ve AB 

görünürlük rehberine uyma açısından da bazı temel ilkeler vardır.

Bu yayında, AB projelerine ait iyi ve kötü fotoğraf örneklerini ve fotoğrafların nasıl kullanı-

labileceklerine dair fikirler de dâhil olmak üzere birçok yararlı bilgiyi bulabilirsiniz.
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Projeler İçin Fotoğraf Kılavuzu
Projeler ve İnsanlar

İyiKötü

PHOTO SHAIN ABBASSOV © EU / NEIGBOURHOOD INFO CENTRE

Fotoğraflar projeleri tanıtmak için çok önemli araçlardır. Doğru bir fotoğraf bir projenin etkisi hakkında 

kesinlikle herhangi bir basın duyurusundan çok daha fazla şey söyleyebilir ve çok farklı iletişim ortamların-

da gazetede, broşürde, web sitesinde, takvimde ya da sergide kullanılabilir.

Tek bir fotoğraf karesi aracılığıyla faaliyetlerinizi görselleştirebilir ve projenizin amacını, sonuçlarını herkes-

le paylaşabilirsiniz.

Ancak “bir fotoğraf bin kelimeye bedel” ya da Çinlilerin dediği gibi “onbin kelimeye bedel” sözü o kadar 

doğru ve fotoğrafın görsel etkisi o kadar güçlü ki, bu işin doğrusunu yapmak kesinlikle şarttır.

İyi bir fotoğraf bir projenin faaliyetlerine hayat vererek kamuoyunun ilgisini çekebileceği gibi kötü bir 

fotoğraf ise hiç etki yaratmayabilir ya da daha kötüsü projeyle ilgili tamamen yanlış kanı oluşturabilir.

Bir proje gerçekte insanların hayatlarını dönüştürüyor olabilir. Ancak, –genellikle olduğu gibi– 
proje tarafından gönderilen ve proje sorumlularını yapay bir ışık altında bir toplantı masası 
etrafında otururken gösteren fotoğra�ar kamuoyunu sadece bu toplantılara katılan uzmanların 
hayatlarının dönüştüğüne inandıracaktır!

Bu el kitabı, iyi ve kötü örnekleri de sizlere birlikte sunarak fotoğrafın önemini göstermeyi ve projelerin 

faaliyetlerini ve etkilerini daha iyi anlatmak için güçlü bir iletişim aracı olan fotoğraf sanatından en iyi 

hangi koşullarda yararlanabileceğinize dair basit ipuçları önermeyi hedeflemektedir.

Proje fotoğraflarının anlatılmak istenen projeyle kolayca ilişkilendirilebilir olması gereklidir. Kısacası fotoğraf 
kareleri projenin öyküsünü anlatmalı ve projenin ruhunu yakalamalıdır. Klasik toplantı odası fotoğrafları 
SIKICIDIR. Dışarı çıkmalı ve projenin heyecanını yakalamalısınız.
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İyi

İyi

Kötü

Kötü

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

Dışarıya çıkmak ve projelerin uygulandığı yerlere giderek proje etkinliklerini ya da projenin bireyler üzerinde-
ki etkilerini resimlemek önemlidir.

Durağan bir fotoğraftansa hareket içeren bir fotoğrafı her zaman tercih etmelisiniz. Örneğin, laboratuar önlü-
ğüyle bir cihaza bakan bir adam fotoğrafı monotondur ama geleneksel sabun yapan bir ustanın fotoğrafı bir 
proje etkinliğindeki gerçek hayat unsuruna tanıklık etmektedir.

Mümkün oldukça hareket halindeki ve bir görevle uğraşan insanların fotoğraflarını çekmeye çalışın. Örneğin 
tohum eken biri, aletler kullanan biri, bir grup eğitim etkinliği, bir limanda işçiler ya da trene binen insanlar 
gibi. Çalışan insanları fotoğraflarken, kafalarını kaldırıp kameraya gülümsetmektense işlerine 
yoğunlaşmalarını isteyebilirsiniz. Proje fotoğrafları elinizden geldiğince doğal olmalı ve poz verilmemelidir.
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İyi
Kötü

İyiKötü

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

PHOTO YAIR QEDAR© EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE 

Fotoğraflanan konu ne kadar güzel ve etkileyici olursa olsun mümkün oldukça fotoğraflarda insanlar ya da 
canlılar olmalıdır. Bu sadece resmi güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda insanların, canlıların, çevresel 
unsurların gerçekleşmekte olan işbirliğinin gerçek yararlanıcıları olduğu mesajını da güçlendirir.

Fotoğrafların arka planları her zaman ilginç, konuyla ilgili ve cezbedici olmalıdır. İlgiyi konudan uzaklaştıran 
gereksiz ayrıntılar ya da konu dışı bir çevre içermemelidir. Bir otel salonundaki toplantıda kullanılan arka fon 
perdesi toplantı ister Doğu Avrupa’da ister Asya’da ya da Afrika’da ya da Orta Doğu’da yapılsın her yerde 
birbirine benzer olacaktır – kültürel açıdan daha özgün arka planlar seçmeye çalışmalısınız. Genel bir izlenim 
vermek için çevreyi de kapsayan geniş açılı fotoğraflar çekmek iyi bir yöntemdir. Projeyle ilgili ve ilginç bir 
arka plan kullanmak bir portre fotoğrafını dahi proje etkinliklerini ve aşılan güçlükleri anlatan bir tabloya 
dönüştürebilir.
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Medya için fotoğra�ar

AB görünürlüğü

   

İyi
Kötü

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

AB mali desteği alan tüm projelerin farkında olması gereken bir “AB Projeleri Görünürlük Kılavuzu” vardır. 
Fotoğraf çekerken ve seçerken daima ona başvurun ve fotoğrafların AB’nin görsel kimliğini uygun şekilde 
içerdiğinden emin olun; bazı fotoğraflarda arka planda bir yerlerde fark edilir bir proje ve/veya AB logosu 
olmalıdır. Sıklıkla bir isim ya da logo iması – sadece birkaç harf ya da bir bayrağın köşesi- AB desteğini anlat-
mak için yeterlidir (bir şapka ya da tişört üzerindeki logo gibi).

AB görünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Medyaya fotoğraf gönderirken hem yatay hem de dikey fotoğraflar göndermeye çalışmalısınız. Aynı zaman-
da fotoğrafınızdaki özne bir karede sağa bakarken diğerinde sola bakıyor olmalıdır. Bu detaylar medya 
çalışanlarının sayfa düzeni yaparken en uygun fotoğrafı seçip yerleştirmelerine yardımcı olur. Fotoğraflarını-
zın kontrastının yeterliliği de önemli bir husustur. Özellikle yazılı basında fotoğrafların siyah beyaza dönüştü-
rüldüklerinde aynı etkiyi vermeleri kontrast değerlerine bağlıdır.

Bu yüzden fotoğraflarınızın ASLA flu ya da çok karanlık olmamalarına dikkat etmelisiniz. Fotoğraflar net, canlı 
renkli ve doğru kontrastlı olmalıdır. Aynı zamanda fotoğraf makinenizle çektiğiniz birçok fotoğraflın ailenize 
göstermek için mükemmel olabileceğini ancak hepsinin her zaman profesyonel baskı için yeterince iyi 
olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Medyaya göndereceğiniz fotoğraflarda mümkün oldukça projenin yararlanıcılarına da yer vermeye çalışın; 
çeşitli etkinliklerle uğraşan kadın ve erkekler arasında iyi bir denge yakalamak da önemlidir.

Projeyle etkileşim halindeki AB personelinin, hükümet görevlilerinin ya da danışmanların fotoğrafları da 
faydalı olabilir ancak standart el sıkışmalarından ve poz verilmiş fotoğraflardan kaçınmalısınız. Medya için 
seçilen fotoğraflar projenin etkisini en iyi sergileyen fotoğraflar olmalıdır ve etkinlik hakkındaki yazılı bilgiye, 
basın bültenine uymalıdır. Yazılı malzemedeki gibi, etkinliği düzenleyen, projeyi uygulayan, konuyla ilgili 
toplantılar yapan vs. resmi görevliler değil, proje etkinliğine katılan ve projenin sonuçlarından yararlanan 
insanlar odakta olmalıdır.
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Bir Altyazı Yazmak

 Fotoğraftakiler KİM?

 NE yapıyorlar?

 NEDEN önemli?

 NE ZAMAN ve NEREDE çekildi?

Altyazıda fotoğrafçının bilgileri’nin yanı sıra telif hakkı bilgisine de yer verilmeli. 

İyi bir örnek – tüm unsurlar bir arada: En iyi şekilde AB görünürlüğü,
hikâyeyi anlatan bir altyazı ve saygı gösterilen telif hakkı.  

PHOTO BASSAM AL – ZOGHBY  © EU DELEGATION
ISRAEL

PHOTO EPA © EU/ NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

İdeal bir fotoğraf altyazısı sadece somut bilgi vermeli; varsayıma dayalı bilgi ya da fotoğrafçının ya da editö-
rün kişisel görüşlerini içermeden konuyu tarafsız bir şekilde anlatmalıdır. Eğer fotoğrafınız herhangi görülür 
bir AB sembolü içermiyorsa altyazıya projenizin adını (çok uzunsa lütfen kısaltarak) yazdığınızdan emin olun 
ve AB fonuyla gerçekleştirildiğini belirtin.

Düzinelerle İsrailli, Filistinli ve Ürdünlü çocuk “AB Barış için Ortaklık 
Programı” çerçevesinde Nisan 2009’da Holon’daki Wolfson-Cho-
dorov futbol sahasında bir futbol turnuvası için bir araya gelerek 
ortak futbol aşklarının farklılıklar arasında köprü oluşturabileceği-
ni ve insanları birleştirebileceğini kanıtladılar.

Bir başka iyi örnek – altyazı tüm hikâyeyi anlatıyor.

Rusya’da AB destekli “Kentsel Mirası Koruyun” projesi çerçevesin-
de düzenlenen rehberli tura katılanlar 13 Aralık 2011 tarihinde 
Moskova’da mühendis Vladimir Shukhov tarafından 1919–1922 
yılları arasında yapılan Moskova’nın tek Sovyet dönemi radyo 
istasyonu Shukhov Kulesinin resmini çekiyor. Rehberli tur, 1920’ler 
ve 30’lardan öncü ve konstrüktüvist mimariye odaklanıyor.

Fotoğraflarınıza daima bir altyazı eşlik etmelidir. İyi bir altyazı, fotoğrafın arkasındaki hikâyeyi çözen bir anah-
tardır. Her fotoğraf altyazısı gazeteciler tarafından kullanılan en temel soruları cevaplamalıdır:
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Projeler Tarafından Fotoğraf Kullanımı 

 

YARATICI OLUN – basın bildirisi ve broşür gibi bariz kullanım alanlarının yanı sıra
fotoğra�arı şuralarda da kullanabilirsiniz:

Web sitenizi renklendirin – fotoğraf galerisi, slayt gösterisi,

Tanıtıcı malzeme yaratın – defter, ajanda, kitap ayraçları vs.

Başarı öykülerini ya da özet bilgileri daha canlı hale getirin

Projenizle ilgili takvim yapın

e-kartlar için kullanın

Bir etkinlikte fotoğraf sergisi açın

Fotoğra�arı kullanarak projenizle ilgili bir ‘video’ hazırlayın.

 

İşe koyulmak için kendinize şunları da sorun …

Web sitenizde –ya da en azından iş yerinizde- fotoğraf veri bankanız var mı?

Tüm fotoğra�ar iyi kalitede mi ve etkinliklerinizi gösteriyor mu?

Fotoğra�arı nasıl kullanıyorsunuz? (Yayınlar / web sitesi / basın duyuruları / başarı öyküleri?)

Eğer daha kaliteli fotoğra�arınız olsaydı onları daha çok kullanır mıydınız?

Fotoğra�arınızı Avrupa Birliği’nin ya da AB Türkiye Delegasyonunun kullanımına açıyor musunuz?

Fotoğra�arınızı AB Bilgi Ağının kullanımına açıyor musunuz?

Medyada yer alma şansınızı belirgin şekilde arttırmak için bir basın duyurusu ve / veya bir basın kiti ile 

birlikte daima fotoğraf da sağlamalısınız. Fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olmalı ki basılabilsin ve ayrıca, 

fotoğraflarınız hareketli ve canlı olmalı, etkinliklerinizi göstermeli – masa etrafındaki insanları değil. Eğer 

medyaya röportaj yapılan bir uzmanın ya da konuşmacılardan birinin fotoğrafını gönderiyorsanız, bir 

portre kabul edilebilir ancak bu fotoğraf asla bir pasaport fotoğrafı gibi olmamalı, kişiyi konuşurken ya da 

elini kolunu hareket ettirirken gösteren canlı ve ideal olarak projeyle ilgili arka plan içeren bir fotoğraf 

olmalı. Medyaya fotoğraf gönderirken en uygun yöntem -dikkatlerini çekmek için- bazı fotoğrafların 

baskılarını vermek ve daha fazla yüksek çözünürlüklü fotoğrafı örneğin bir USB bellek içinde sağlamak, ya 

da kolay erişebilecekleri web ortamına yüklemektir.

İyi fotoğrafların birçok farklı şekilde (yeniden) kullanılabildiğini unutmayın, özellikle de projenin etkinlikleri 

dinamik ise.

Fotoğrafınızın açısı ve ana konusu önemli miktarda onu nasıl kullanmak istediğinize de bağlıdır. O halde 

ne tür fotoğraflara ihtiyacınız olduğunu düşünmeye biraz zaman ayırmalısınız.

Eğer sizin için fotoğraf çekecek bir fotoğrafçı kullanıyorsanız, ne beklediğinizi iyice anlattığınızdan emin 

olun. Hareket halindeki insanlar, kareler içinde önemli insanlar, güneş enerji panelleriyle bir bina ve yarar-

lanıcıları vs. Günün hangi saatinde olduğunuz bile sonucu etkiler. Fotoğrafçınızdan değişik açılardan bir 

dizi fotoğraf çekmesini isteyin böylece ilerde kullanabileceğiniz bir fotoğraf veri tabanı oluşturabilirsiniz.
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Fotoğraf Bilgisinin Ana Hatları

  
 



  



  



 



 



 

Fotoğraflarınızı göndermeden önce kalitesinden emin olmanızın yanı sıra diğer bazı unsurları da göz 

önünde bulundurmanız önemlidir.  

Tüm fotoğraflara aşağıdaki unsurlar eşlik etmeli:

Fotoğrafın neyi resmettiğini anlatan bir altyazı; altyazı somut bilgilerle (kim, ne, ne zaman, nerede, 

neden) yazılmış olmalı ve projenin kısa hikâyesini/amacını anlatmalı. Eğer insanlar varsa, tam adlarını ve 

unvanlarını yazmalısınız;

Fotoğrafın ilgili olduğu projenin/programın adı ve hangi ülkede çekildiği;

Bununla birlikte, Şartname’deki gibi uzun isimler kullanmayın, bu bilgiyi sadeleştirin;

Fotoğrafın çekildiği tarih (mümkün olduğu kadar kesin);

Telif hakkı sahibi kişinin / kuruluşun adı – “telif hakkı” kelimesini ya da © sembolünü kullanabilirsiniz;

Fotoğrafı telif ücreti ödemeden çoğaltmak için yazılı izin belgesi edindiğinizden emin olmalısınız.
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Fotoğraf Çözünürlüğü 

5x5 cm çözünürlük 1200 dpi

ya da 15x15 cm çözünürlük 300 dpi 

ya da 75x75 cm çözünürlük 72 dpi 

Ödül kazanan bir fotoğraf çekmiş olabilirsiniz ama çözünürlüğü çok düşükse, ne medya tarafından 

kullanılabilir ne de basılı malzeme üzerinde güzel durur ve tüm çabalarınız boşa gider.

Basılı yayınlar için standart çözünürlük web üzerinde kullanılandan çok daha yüksektir. Sağlanan 

fotoğrafların çözünürlükleri şöyle olmalı:

Kendi arşivinizde mümkün olan en yüksek 
çözünürlüklü fotoğra�arı saklayın.  Bir gün 
bir fotoğrafı bir sergi için, bir reklam panosu 
ya da bir afiş için kullanmak isteyebilirsiniz 
ve bunu yapabilmek için de en yüksek çözü-
nürlüğe ihtiyacınız olacak.
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AB Telif Hakkı Kuralları 

 

ECHO web sitesi

© Avrupa Birliği

EUROPEAID web sitesi

-

Avrupa Birliği adına çekilen fotoğrafların tanıtım yazıları, kim tarafından çekildiği ve telif hakkının kime ait 

olduğu sıkı sıkıya yazılmalıdır. Telif hakkı konusunda daha fazla bilgi için şu bağlantıya başvurabilirsiniz: 

http://ec.europa.eu/avservices/about/index.cfm?sitelang=en&pagesection=about&page=copyright

AB kurumları tarafından kullanılan bazı kullanım şartnamesi örnekleri aşağıdaki gibidir:

Kullanım koşulları. ECHO’ya ait yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Avrupa Komisyonu’nun ya da ortaklarının 

insani çalışmalarını gösteren ya da kalkınma işbirliğine, AB dış ilişkilerine, sürdürülebilir kalkınmaya ya da 

çevreye ilişkin herhangi bir tema bağlamında ticari olmayan amaçlar için ücretsiz olarak kullanılabilir.

Kullanıcılar şunları kabul eder:
1. yukarıdaki koşullara uymayı

2. fotoğrafçının tanıtım bilgisini vermeyi

3. mümkün olan her seferde, ECHO web sitesi adresinden bahsetmeyi: http://ec.europa.eu/echo

Tanıtım bilgisi:
Her fotoğraf için küçük bir altyazı ve tanıtım yazısı fotoğrafların küçük simgelerine tıklandığında 

görülebilir. Tanıtım bilgilerinde bir ismin yer almadığı fotoğraflarda, aşağıdaki genel bilgiler kullanılmalıdır:

Kullanım koşulları. Fotoğraf arşivi materyalleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kaynak belirtildiği sürece 

ticari olmayan kullanımlarına, aksi belirtilmedikçe izin verilir. Kullanıcılar mümkün olan yerlerde 

fotoğrafçının ve yayıncının bilgilerini vermeyi kabul ederler.

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/photos/copyright_en.htm
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Örnek İzin Belgesi

Yetişkin fotoğra�arı ve videoları için örnek izin formu

Aşağıda imzası olan ben, Brüksel (Belçika) merkezli Avrupa Komisyonu ricasıyla görüntümün burada
tanımlanan durumda/arka fonda çekilmesine izin veriyorum.
Kısa tanım:
Kişinin görüntüsü: fotoğraf(lar) da mı, film(ler) de mi yer alacak?

Fotoğrafta/filmde ne yer alacak (kişiler, arka plan, dekor)?

-

Bu izin formunun koşullarını okudum ve anladım. Lütfen “okudum ve kabul ettim” ifadesini yazın
(el yazısıyla):

adı  soyadı

adres

yer   

tarih imza

Bundan sonra “Görüntü” olarak adlandırılacak
Bu Görüntü ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu’na (servisleri, temsilcileri ve ajanslarının yanı sıra Avrupa Komisyonu adına hareket 
eden yüklenici firmalar dahil olmak üzere) tüm Görüntüyü ya da bir kısmını ya da resmin tamamını tek başına veya metin, veri, 
görüntü, fotoğraf, resimleme, animasyon, grafik, video bölümleri, kağıt belgeler, web siteleri ve elektronik veya diğer unsurlarla 
birleştirilmiş şekilde kullanarak çoğaltmak, kopyalamak, üzerinde değişiklik yapmak, arşivlemek, türevlerini (uyarlamalarını) yapmak 
üzere dünya haklarını (bundan sonra “Haklar” olarak adlandırılacak) veriyorum. 

Görüntünün kullanım amacı Avrupa Birliği’nin eğitim ya da bilgilendirme amaçlı geçmiş, şimdiki ya da gelecekteki etkinliklerini ya da 
projelerini anlatmak ya da tanıtmaktır. Görüntünün kullanılacağı malzeme halkın erişimine açık olabilir ya da bir kamu ağında 
(örneğin internet) yayınlanabilir.  Görüntünün yanına Avrupa Komisyonu tarafından bir altyazı ya da açıklama yazılması halinde 
itibarımı koruyacaktır. Ancak bununla birlikte Görüntünün bu yetkilendirme belgesinde yer almayan üçüncü taraflarca kullanımın-
dan Komisyon’un sorumlu tutulamayacağını kabul ediyorum. 

Görüntünün çekilmesinin ve Hakların verilmesinin bana herhangi bir maddi tazminat hakkı kazandırmadığını kabul ediyorum.
Yukarıda bahsedilen amaçlar kişisel bilgilerimin işlenmesini gerektirebilir. Veri denetçisi olarak Avrupa Komisyonu benimle ilgili kişisel 
verilerin Avrupa yönergesi 95/46/EC1 ve Yönetmelik (EC) No 45/20012’de belirlenen kurallar çerçevesinde düzenleneceğini garanti 
eder. Veri düzenlemesi yukarıda belirtilen hedeflere erişmekte gerekli olan işlemlerle sınırlıdır. Veriler Avrupa Komisyonu tarafından 
arşivlenebilir.

Burada bu tür kişisel veri düzenlemesi için onay veriyorum. Veri öznesi olarak, benimle ilgili verilere erişime, veri düzenlemesinin 
varlığı ve boyutu hakkında bilgilendirilmeye, yanlış kişisel verileri düzeltmeye ve ciddi ve yasal zeminde verilerin işlenmesinde daha 
ileri gidilmesine karşı çıkmaya hakkım olduğunu kabul ediyorum.
Bu hakları kullanmak için lütfen Avrupa Komisyonu ile şu adresi kullanarak temasa geçin: (bu tür sorgulamaların yapılabileceği ilgili 
kişinin iletişim bilgilerini yazın).
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AB Fotoğraf Veri Bankaları

Çoğu AB Kurumu kullanımınız için ücretsiz fotoğraflar sunmaktadır. Bu veri bankaları sadece haber görün-

tülerini değil, sıklıkla tematik, AB işbirliğinin unsurlarını göstermekte kullanılabilecek görüntüleri de 

içermektedir. Bu tür tanıtım amaçlı stok fotoğraflar proje yayınları için projenin kendi etkinliklerinin fotoğ-

raflarıyla birlikte kullanılabilir.

Aşağıda bazı fotoğraf veri bankalarına doğrudan linkler bulacaksınız:

AB Medya Arşivleri: Farklı kurumlardan çevrimiçi ve ücretsiz video, işitsel, fotoğraf arşivleri 

http://europa.eu/press_room/audiovisual/index_en.htm

AB Komşuluk Bilgi Merkezi fotoğraf galerisi: 

http://www.enpi-info.eu/list_galleries.php

AB Komşuluk Bilgi Merkezi fotoğraf listesi 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=2&id=548

EuropeAid foto veri tabanı

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/photos/library/index.cfm?lang=en

İnsani Yardım (ECHO) fotoğraf arşivi

http://ec.europa.eu/echo/media/library/index_en.htm
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İPUCU: Ayrıntıya girin: bilgilendirme iyi harcanmış zamandır!

Kontrol Listesi:
Fotoğrafçıya Nasıl Bilgi Verirsiniz
İşte size programınızın/kurumunuzun fotoğraflarını çekmek için bir fotoğrafçı
 görevlendirildiğinde dikkate alınması gereken standart unsurların bir listesi.

 

AB görünürlüğü
 Bayrak
 Logolar
 Plaketler (inşaatlarda 

ya da araçlarda)
 İşaretler (yollarda)
 Üretilen malzemeler 

(kitaplar, sertifikalar, diplomalar,
posterler vs.)

 Eşantiyon üretimler
(Tişörtler, şapkalar vs)

 _ _ _ _ _ _ _

İnsanlar
 Kurumun başı 
 Program yöneticisi
 Uygulayıcı ortaklardan temsilciler
 Ulusal/yerel makam temsilcileri
 Önceki yararlanıcılar
 Son yararlanıcılar

Dış mekan unsurları
Binalar:
 Ofis
 Araçlar
 Görevleri yerine getirmek için 

kullanılan aletler
 _ _ _ _ _ _ _

Çevre
(etkinliğin/eylemin arka planı)

 Eylemin gerçekleştiği manzara;
 Kara ulaşımına ilişkinse 

yollar ve araçlar
 Su taşımacılığına ilişkinse 

liman ve deniz 
 Teknoloji hakkındaysa 

bilgisayar kullanan insanlar
 Arkeoloji hakkındaysa kalıntılar
 Genel toplum hakkındaysa 

bir alışveriş merkezi
 _ _ _ _ _ _ _

İç mekân unsurları
Toplantılar
 Powerpoint sunumuyla 

konuşmacı
 Dinleyicilerle/dinleyiciler 
     arasında etkileşim
 Not alan insanlar
 _ _ _ _ _ _ _

Eğitimler
 Eğiticiler ve kursiyerler

uygulama anında
(eğer mümkünse)

İşyeri
 Bilgisayar kullanan insanlar
 Haritada bir şeyler göstermek
 Dosyaları incelemek
 Bıçkı 
 Oyun 
 Boyama
 _ _ _ _ _ _ _

Araç gereç
 Teknolojik, tıbbi araçlar,

eğitim araçları,
ancak insanlar kullanırken

 _ _ _ _ _ _ _

Aksesuarlar
 Duvarda haritalar
 Eski fotoğraflar

 Odada yer alan, program ile 
doğrudan ya da dolaylı olarak
ilgili objeler

 _ _ _ _ _ _ _

Proje sonuçları
 Yararlanıcılarla farkındalık 

etkinlikleri (diploma törenleri, 
gençlik değişim programları, 
festivaller, çizim yarışmaları, okul ya 
da kilise bilgilendirme toplantıları, 
çöp toplama, organik ürün  
yetiştirme, palmiye koruluklarını 
temizleme vs)

 İnşaat çalışmaları (kazılar, bina, 
onarım vs)

 Finansal destek: daima saha ile 
etkileşim kuran insanları dahil 
etmeye çalışın (enerji güvenliği ile 
ilgili ise enerji santralleri, su 
yönetimi ile ilgili ise atık su arıtma 
tesisi, ulaştırmanın 
modernleştirilmesi ile ilgiliyse 
yollar, altyapının geliştirilmesiyle 
ilgiliyse binalar vs)

 Eğitimler: Eğitmenler ve kursiyerler 
dışarıda uygulama anında (devriye 
gezisi yaparken, öğretirken, afet 
önleme çalışması yaparken vs)

 Araç gereç: daima kendilerini 
kullanan insanlarla birlikte 
(kızaklar, yük taşıyıcılar, 
konteynerler, bilgisayarlar,  
pompalama istasyonları, 
kamyonlar, mikroskoplar vs)

 _ _ _ _ _ _ _
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Bir atölye çalışması bile canlı olabilir

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

AB görünürlüğü hareket halinde

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

Etkinlikler proje fotoğra�arı için iyi bir fırsattır

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

Gözlem açınızı değiştirin

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

İnsanları çalışırken gösterin

PHOTO EPA © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

 

Teknik başarıları gösterin

PHOTO BASSAM AL –ZOGHBY  © EU / NEIGHBOURHOOD INFO CENTRE

Daha Fazla Örnek



Bizi takip edinBizi takip edin

  

 

www.avrupa.info.tr

www.abbilgi.info.tr

www.facebook.com/EUinTurkey

twitter.com/eudelegationtur

“EU in Turkey” iPhone uygulaması
http://itunes.apple.com/app/eu-in-turkey/id497392075

Bizi takip edin

Bu yayın European Pressphoto Agency (EPA) ile işbirliğiyle
AB Komşuluk Bilgi Merkezi tarafından hazırlanmıştır. 
Katkı sunanların, gazetecilerin, fotoğrafçıların ve iletişim
uzmanlarının deneyimlerine dayalıdır.

EU Neighbourhood Info Centre
An ENPI project


