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Değerli okurlar,
Yeni bir yıla girdik. Bu yıl sevdiklerinizle 
birlikte mutlu, huzurlu başlangıçlar 
yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte 
geçmesini diliyorum.
Bu hafta köşemde sizleri bakmaya 
doyamadığımız, sevimli ve şirin bebekler 
yani “UyuyanGüzellerle” ile tanıştırmak 
istiyorum. Bildiğiniz gibi son zamanlarda 
yeni doğan fotoğrafçılığı diye bir meslek 
popüler hale geldi. Aileler bebeklerinin 
ilk günlerini, çocuklarının özel anlarını 
ölümsüzleştirmek adına uzman kişilerle 
anlaşıyorlar. Bu alanda kendini yetiştiren 
kişilerden biri de Nur Ölçer.
Nur Ölçer, 1976 İstanbul doğumlu. 
Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans, 
Cornell Üniversitesinde yüksek 
lisansını tamamlamış. On bir yılı aşkın 
zamandır kurumsal hayatta pazarlama, 
iş geliştirme ve strateji alanlarında 

çalışmaktaış. Fotoğrafçı Kelley Ryden 
eğitim alan Ölçer, profesyonel olarak yeni 
doğan fotoğrafçılığı yapıyor.

Nur Ölçer’e aşağıdaki linklerden 
ulaşabilirsiniz.
www.nurolcer.com/  
www.facebook.com/UyuyanGuzeller  
www.twitter.com/UyuyanGuzeller  
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15 günlüğe kadar olan bebeklerin fotoğraflarını çeken 
Nur Ölçer, Türk insanını yenidoğan fotoğrafçılığı ile 
tanıştırmayı hedeflediğini belirtti.

Uyuyan Güzellerle 
t a n ı ş t ı n ı z  m ı ?

Bebek fotoğraflarını çekmek nerden 
aklınıza geldi ve neden genelde 
15 günlük bebek fotoğraflarını 
çekiyorsunuz?

Fotoğrafçılık ile zaten ilgileniyordum. 
İleri fotoğrafçılık atölyesine 
katıldığımda fotoğrafçılığın hangi 
alanında ilerlesem diye düşünmeye 
başladım. Fotoğrafçılığın hangi 
dalında derinleşsem, Türkiye’de 
ne yok, nasıl bir katma değer 
yaratabilirim diye araştırmaya 
başladım. 2011’de yeğenimi 
karşılamaya hazırlanıyorduk. O 
yüzden bebek fotoğrafçılığına merak 
sardım. 
Araştırmalarım sonunda Türkiye’de 
pek bilinmeyen ama Amerika’da 
çok popüler olan yenidoğan 
fotoğrafçılığında (Newborn 
Photograghy) karar kıldım. Türk 
insanını yenidoğan fotoğrafçılığı 
ile tanıştırmayı hedef edindim. Bu 
işi yerinde uzmanından öğrenme 
hevesiyle yenidoğan fotoğrafçılığının 

en popüler iki isminden biri olan 
Kelley Ryden ile irtibata geçtim. İşte 
maceram böyle başladı.
Öncelikle 15 günlüğe kadar 
olan bebekleri çekiyorum. 
UyuyanGüzeller’i maksimumum 15 
günlük olana kadar fotoğraflıyorum. 
Bebekler 15 günlük olana kadar anne 
karnındaki pozları alabiliyorlar ve çok 
uyuyorlar. Bu ilk günlerde çekilen 
fotoğraflar müthiş bir anı olarak
kalıyor, çünkü çoğu anne 
bebeklerinin o ilk günlerini 
hatırlamıyor bile.
Bebekler uyurken çekiyorum. 
O yüzden onlar benim “uyuyan 
güzellerim.”   
Her poz bebeğin anne karnında 9 ay 
boyunca alışık olduğu poz. Onlar için 
en uygun ortamı sağlamadan çekime 
başlamıyorum. Fotoğraflar bebek 
hastaneden eve geldikten sonra 
çekiliyor. Önce bebekleri uyutup 
sonra fotoğraflarını çekiyorum. 
Bir çekim 3-4 saat sürebiliyor. Bu 
çekimler sırasında birinci önceliğim 
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bebeğin rahatını sağlamak. 
O yüzden bebeğin ritmine uyuyorum. 
Uyanırsa tekrar besleyip uyutmak 
gerekebiliyor. Tüm fotoğraflarımı doğal 
ışıkla yapıyorum, flaş
kullanmıyorum.

Çekimde bebek çıplak oluyor, üşümesin 
diye odayı önceden ısıtıyorum. Tüm
kullandığım malzemelerin temizliğine çok 
dikkat ediyorum. Şapka, battaniye
gibi aksesuarlar her sefer yıkanıyor. 
Bebeğin sağlığı ve rahatı benim için 
en önemli nokta. Bazı anneler çekim 
sonrasında gösterdiğim özen için teşekkür 
ediyorlar.

Fotoğraflarınızı ilginç ve şirin ortamlar 
oluşturarak çekiyorsunuz. Bu ortamları 
nasıl tasarlıyorsunuz, mesela bir bebeğin 
fotoğraflarını çekmeye gitmeden önceki 
hazırlık süreçleri nelerdir?

Ailelerle önceden tanışıp tarzlarını 
anlamaya çalışıyorum. Ona
göre de kafamda hangi renkleri/tonları 
kullansam, hangi aksesuarlar hoş olur gibi 
planlamalar yapıyorum. Hepsi hayal gücü 
diyebiliriz.

Sizinde bildiğiniz üzere son zamanlarda 
çok popüler bir meslek haline geldi özel 
gün fotoğrafçılığı. Gelecekte bu mesleği 
nerede görüyorsunuz ve gençlere bu 
mesleği tavsiye eder misiniz?
Tutkuyla yapılan mesleklerin kesinlikle 
daha da artacağını düşünüyorum ve 
herkese mutlu oldukları işi yapmalarını 
tavsiye ediyorum.
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