
fotoğraf, sadece şimdiki sevenlerinize değil 

gelecekteki sevenlerinize de bıraktığınız en güzel hatıradır.

FiYAT REHBERiFiYAT REHBERi



Dış Çekim
Fiyat:  550 TL

• Birlikte karar verilen mekanda 
dış çekim.

• Gebelik kıyafeti bize ait.
• Ortalama bir saatlik çekim süresi.

20 fotoğrafın 
profesyonel 

düzenlenmesi

20 fotoğrafın 
15x21 baskısı

Stüdyo Çekimi 
Gebelik kıyafeti bize ait

10 fotoğrafın 
profesyonel 

düzenlenmesi

5 fotoğrafın 
15x21 baskısı

ortalama 45 dakikalık çekim süresi

Tek Kıyafet ile çekim
Fiyat: 350 TL

İki Kıyafet ile çekim
Fiyat: 450 TL

Gebelik Çekimleri
u
u

u



Hastanede 
Doğum Çekimi

Paketi (İki Gün) : 600 TL

Birinci Gün Çekimi 
 

Hastane odasında, doğum öncesi 
bekleyiş, doğumhaneye giderkenki 

heyecanlı anlar, doğum anı (hastane 
izin verirse), bebeğin ilk anları,

bebeğin babası ve diğer aile 
büyükleri ile ilk buluşma anları.

 

İkinci Gün Çekimi 

Hastanede aile çekimi
(Pandemi nedeniyle hastanede izin 

verilmez ise evde hastane çıkışı 
çekimi gerçekleştirilebilir.)

Doğum Hikayesi Klibi
400 TL

Doğum fotoğrafları çekilirken, 
kısa kısa videolar çekilip, 1-1,5 dakikalık  

bir doğum hikayesi videosu hazırlanır 
ve bu video istediğiniz 
şarkı ile montajlanır. 

Dogum Çekimleri
u
u

-

u

u



Yeni 
Dogan

Çekimleri
-

u

u

u

Yenidoğan çekiminin bebeğin gaz problemi oluşmadan 
ve anne karnındaki esnekliği kaybolmadan bol bol 
uyuduğu dönem olan 7 ile 13 günlükken  yapılması 

tavsiye edilir. 

Stüdyomuz, lohusa anne ve yenidoğan bebeğin rahat 
edebileceği bir ortama ve güven duyabilecekleri bir 

sterilizasyona, bebeğin sıcağa olan reaksiyonuna göre 
ayarlanabilen (24-28 ⁰C) ısıya sahiptir. 

Yenidoğan çekiminde kullanılan aksesuar ve kıyafetler, 
her çekimden sonra sterilize edilip bebeğinizin 

vücuduna uygun dokuda hazırlanmaktadır.

Paket -1
250 TL

Tek Konsept Fotoğraf Çekimi. 
Seçilen bir konsept ile.

Çekim süresi: Ortalama 45 dk. (bebeğe göre değişir)

5 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi ve 
dijital teslimi.

3 fotoğrafın 15x21 cm baskısı.
3 fotoğrafın 15x21 çerçevelenmesi.

Paket -2
400 TL

İki Konsept Fotoğraf Çekimi. 
Seçilen iki konsept ile çekim.

Aksesuar ve kıyafet bize aittir.

Çekim süresi: ortalama 1-2 saat 
(bebeğe göre değişir)

10 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi 
ve dijital teslimi.

8 fotoğrafın 15x21 cm baskısı. 
4 fotoğrafın 15x21 cm çerçevelenmesi. 

Paket -3
600 TL

Üç Konsept Fotoğraf Çekimi. 
Seçilen üç konsept ile çekim. 
aksesuar ve kıyafet bize ait.

Çekim süresi: ortalama 2 saat 
(bebeğe göre değişir)

20 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi 
ve dijital teslimi.

12 fotoğrafın 15x21 cm baskısı.
2 fotoğrafın için 30x40 cm canvas (tual). 

Paket -4
750 TL

Dört Konsept Fotoğraf Çekimi, seçilen dört konsept ile 
çekim aksesuar ve kıyafet bize ait.

Çekim süresi: ortalama 3-4 saat 
(bebeğe göre değişir) 

30 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi 
ve dijital teslimi.

15 fotoğrafın 15x21 cm baskısı. 
3 fotoğraf için 30x40 cm canvas (tual). 

u

u



Ara Dönem
Çekimleri

Aksesuar ve kıyafet bize ait.
Çekim süresi: ortalama 45 dk. 

Seçilen bir konsept ile çekim .

Seçilen iki konsept ile çekim.

(Bebeğe göre değişir)
5 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi ve 

dijital teslimi.
3 fotoğrafın 15x21 cm baskısı.

3 fotoğrafın 15x21 çerçevelenmesi. 

Paket -2

İki Konsept Fotoğraf Çekimi. 

250 TL

Bebeğinizin uykusunu almış olması, 
verimli bir ara dönem çekimi için çok 

önemlidir. Zira randevunuzu buna göre 
ayarlıyoruz. Ara dönem çekimlerinin 6 ila 
10 aylık arasında yapılması tavsiye edilir. 

Paket -1

400 TL

Tek Konsept Fotoğraf Çekimi. 

Aksesuar ve kıyafet bize ait. 
Çekim süresi: ortalama 1-2 saat 

(bebeğe göre değişir)
10 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi 

ve dijital teslimi.
8 fotoğrafın 15x21 cm baskısı.

4 fotoğrafın 15x21 çerçevelenmesi. 

Stüdyomuzda 2-6 yaş arası çocuk 
çekimleri de yapılmaktadır. 

                 en fazla 3 kişi alıyoruz.
                 Çekimlere pandemi  nedeniyle             

u
u

u



Smash Cake
250 TL

Seçilen bir konsept ile çekim.
Aksesuar bize ait. 

10 fotoğrafın profesyonel düzenlenmesi 
ve dijital teslimi.

5 fotoğrafın 15x21 cm baskısı.
2 fotoğrafın 15x21 cm çerçevelenmesi. 

Çekim süresi: ortalama 45 dk. 
(bebeğe göre değişir)

Pasta gıda maddesi olduğu için size aittir. 
Pastanın seçiminde konsepte uygun bir 
görünüm (renk ve şekil olarak) olması 

tercih edilmelidir.

Pasta
Parçalama
Çekimleriu
u

u



Bebeğinizin uykusunu almış olması 1 Yaş çekiminin verimi 
için çok önemlidir. Zira randevunuzu buna göre 

ayarlıyoruz. 1 Yaş çekimlerinin bebeğiniz 11 aylıkken 
yapılması tavsiye edilir. 

Paket -1
250 TL

Tek Konsept Fotoğraf Çekimi. 
Seçilen bir konsept ile çekim. 
Aksesuar ve kıyafet bize ait.

Çekim süresi: ortalama 45 dk. 
(bebeğe göre değişir).

5 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi 
ve dijital teslimi.

3 fotoğrafın 15x21 cm baskısı.
3 fotoğrafın 15x21 çerçevelenmesi.

Paket -2
400 TL

İki Konsept Fotoğraf Çekimi. 
Seçilen iki konsept ile çekim. 
Aksesuar ve kıyafet bize ait.

Çekim süresi: Ortalama 1-2 saat 
(bebeğe göre değişir).

10 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi ve 
dijital teslimi.

8 fotoğrafın 15x21 cm baskısı. 
4 fotoğrafın 15x21 çerçevelenmesi. 

Paket -3
600 TL

Üç Konsept Fotoğraf Çekimi. 
Seçilen üç konsept ile çekim. 
Aksesuar ve kıyafet bize ait.

Çekim süresi: Ortalama 2 saat 
(bebeğe göre değişir).

20 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi 
ve dijital teslimi.

12 fotoğrafın 15x21 cm baskısı.
2 fotoğraf için 30x40 cm canvas (tual).

 

Paket -4
750 TL

Dört Konsept Fotoğraf Çekimi.
Seçilen dört konsept ile çekim.

Aksesuar ve kıyafet bize ait.
Çekim süresi: Ortalama 3-4 saat 

(bebeğe göre değişir). 
30 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi ve 

dijital teslimi.
15 fotoğrafın 15x21 cm baskısı. 

3 fotoğraf için 30x40 cm canvas (tual). 

Uygun işaretler ile stüdyomuzda aynı zamanda 2-6 yaş arası çocuk 
çekimleri de yapılmaktadır. Çekimlere pandemi nedeniyle en fazla 3 kişi 
alıyoruz. Pasta Parçalama çekimi istenirse pasta size ait. Kardeşler için 
ilave ücret almıyorum, Konsept çekimler de dış mekan istenirse ilave 

ücret almıyorum. Stüdyo konsept çekimlerinde “aile çekimi”ne ilave ücret 
almıyorum. 

u

u

u

u

Bir Yas
Çekimleri



Aile

Aile Dış Çekim
 600 TL

Birlikte karar verilen 
mekanda dış çekim 

çekim süresi: 
Ortalama 1 saat

25 fotoğrafın 
profesyonel 

düzenlemesi ve dijital 
teslimi 

20 fotoğrafın 
15 x 21 cm

 baskısı

1 fotoğraf için 
30 x 40 cm 

kanvas (tual)

Aile Cekimleri
u

u
u
u



Aile Dış Çekim
600 TL

Birlikte karar verilen mekanda 
dış çekim 

Çekim süresi: Ortalama 1 saat
25 fotoğrafın profesyonel düzenlemesi 

ve dijital teslimi 
20 fotoğrafın 15 x 21 cm baskısı

1 fotoğraf için 30 x 40 cm 
kanvas (tual)

u
u



u
200 ₺

350 ₺

600 ₺

10 sayfa 20x30 cm ebatında 
özel panaromik albüm

10 sayfa 25x46 cm ebatında
özel panaromik albüm

10 sayfa 35x65 cm ebatında 
özel panaromik albüm

(büyükannelere) 2 tane özel panaromik albüm 



Önemli Bilgiler
Stüdyo Ortamı

 lohusa anne ve yen�doğan bebeğ�n rahat edebileceği b�r ortama ve güven  Stüdyomuz;
duyabilecekleri b�r sterilizasyona, bebeğ�n sıcağa olan reaks�yonuna göre ayarlanab�len 

(24-28 ⁰C) ısıya sah�pt�r. 

Yen�doğan çek�m�nde kullanılan aksesuar ve kıyafetler, her çek�mden sonra ster�l�ze ed�l�p 

bebeğ�n�z�n vücuduna uygun dokuda hazırlanmaktadır.

Gülücük Meselesi!
Her bebek gülmeyeb�l�r. Bebekler�n�z�n gülmes� �ç�n neşel� müz�kler d�nlet�l�r. Buna rağmen 

gülmemes� durumunda çek�m gerçekleşm�ş sayılır ve çek�m süres� bu gerekçe göster�lerek 

uzatılmaz. 

Fotoğraf Çekiminde Fiyata Etki Eden Hususlar
Çek�m�n Nerede Olacağı (Stüdyo, Dış Mekan, Etk�nl�k Mekanı veya Ev), Çek�m�n Kaç Saat 

Süreceğ�, Fotoğra�arın Nasıl Alınmak İstend�ğ� (Albüm, Baskı, D�j�tal Ortam veya USB bellek), 

Hangi Gün Olduğu.  

Fotoğraf Çekimine Gelirken…
Kıyafet ve aksesuarlar stüdyomuzda hazır bulunduğu �ç�n kıyafet getirmeniz gerekmez.

Çek�m sırasında uyumlu b�r çalışma yapılab�lmes� �ç�n varsa maması, kullanıyorsa emziği ve 

bebeğe göre çıngırak (boozer) da get�r�lmel�d�r. 

Ücret Almıyorum… 
Kardeşler �ç�n �lave ücret almıyorum.

Konsept çek�mlerde dış mekan �sten�rse, �lave ücret almıyorum. 

Stüdyo konsept çek�mler�nde “aile çekimi”ne �lave ücret almıyorum. 

 +90 545 647 19 79

Shelfy Bebek Stüdyosu: İmbatlı Mah. 6075. Sok. No:6 D:45 Karşıyaka / İzm�r

(Med�cal Park Arkası)

ham�yetbozyel.com       �nfo@ham�yetbozyel.com      

/shelfybebek       /shelfyphotography

Ödeme Bilgisi: (IBAN): TR75 0006 4000 0014 2430 3900 63 Ham�yet Bozyel-TC İş Bankası


