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Temel Fotografi
• Fotograf nedir?
• Fotograf makinesi (kamera)	  çeşitleri

– SLR	  (Single	  Lens	  Reflex)
– Basçek (Compact)

• Görüntü alma	  çeşitlerine göre:	  Dijital ,	  analog

“The  important  thing  is  not  the  camera  but  the  eye.”  –
Alfred  Eisenstaed



Kamera Çeşitleri
D-‐SLR Basçek (Compact-‐Point	  shoot



SLR	  Ne	  Demek?
• SLR	  – Single	  Lens	  Reflex	  – 45°- lik açı yardımıyla görüntüyü

izlengeçe gönderen hareketli ayna sayesinde gerçek görüntü
gösterebilen,	  çekim anında aradan çekilen (reflex)	  aynalı
kameralardır.



Kamera Menü Fonksiyonları



Hangisi?



Yaratıcı Seçenekler Görüntülü Seçenekler



Program



Program	  ayarının özellikleri
• Diyafram	  ve	  enstantane	  kamera	  tarafından	  
ayarlanır,	  ancak	  pozlama aynı	  kalır,	  kontrol	  
kadranını	  kullanarak	  değişiklik	  yapılır.	  

• ISO	  ayarı,	  beyaz	  ışık	  dengesi	  ve	  pozlama telafisi	  
gibi	  bazı	  ayarları	  kilitlemeden	  nihai	  görüntünün	  
daha	  düzgün	  çıkmasına	  imkan	  sağlar.

• Makine	  ayarlarını	  fazla	  düşünmeden	  çabucak	  
güzel	  fotograf çekmeyi	  sağlar.



Tv/S	  (Zaman/Hız öncelikli-‐Stutter	  priority)	  Çekim



Tv/S	  (Zaman/Hız/Enstantaneöncelikli-‐Stutter	  priority)	  ÇekimÖzellikleri

• TV/S	  zaman ayarını temsil eder.
• Zaman/Hız/Enstantane öncelikli:	  makine hızını siz
belirlersiniz,	  kendisi diyafram (f=aperture)	  hesaplar ve
ayarlar.

• Hareketli objeleri çekerken kullanılır.	  Çektiğiniz objenin
hareketinden daha hızlı enstantane ayarlamalısınız.

• Örnek:	  Bir şelalenin hareketini bulanık isterseniz daha
yavaş bir enstantane ayarlamalısınız.



Av	  (Diyafram öncelikli=Aperture	  priority)



Av-‐Diyafram öncelikli çekimin özellikleri
• Av	  diyafram (f)	  değerini gösterir.
• Diyagramı manuel olarak ayarlamanıza imkan verir,	  
enstantane ayarlamanıza gerek kalmaz.

• Enstantane ayarlamaya gerek duymadığından sabit bir
nesneyi görüntülemek için bu ayar çok yararlıdır.

• f/durak ayarını büyük rakam seçtiğinizde kısık diyaframı
ayarlamış olursunuz ki bu netlik derinliğini artıracaktır.



Manuel



Manuel	  Çekim Özellikleri
• Kamera kontrolünü tamamiyle size	  bırakır.	  
Enstantane,	  diyafram,	  ISO,	  beyaz ışık ayarı ve
pozlama telafisi.

• Makine ayarladığınız her	  ayara sadık kalır.	  Size	  
esneklik verir.

• Yaratıcı ve sıradışı pozlama yapmanıza imkan
verir.



Portre



Portre çekim özellikleri
• Otomatik	  olarak	  mükemmel	  bir	  portre	  çekim	  için	  gerekli	  

ayarları	  yapar.
• Kameranızın	  yüz	  tanıma	  özelliği	  varsa	  yüzler	  otomatik	  olarak	  

tespit	  edilir	  ve	  odak	  ayarları	  buna	  göre	  yapılır.	  
• Diyaframı	  geniş	  tutar	  ve	  çekilen	  konunun	  arkasındaki	  arta	  

alanın	  bulanık	  çıkmasını	  sağlar	  (sığ	  alan	  derinliği).



Manzara (landscape)



Manzara çekim özellikleri
• Diyafram	  daraltır,	  bu	  yüzden	  hem	  konu	  ve	  hem	  
de	  arka	  plan	  (derin	  derinliği)	  keskin	  olur.

• Ön	  kısım,	  orta	  zemin	  ve	  arka	  planın	  tamamı	  
net	  olur.

• Çekilen	  tüm	  çerçeve	  için	  pozlama telafisi	  
sağlar.



Yakın	  çekim (Macro/Close-‐up	  mode)



Yakın	  çekim (Macro/Close-‐up	  mode)	  çekim özellikleri

• Yakın	  çekim	  fotoğrafçılık	  için	  özel	  ayarları	  yapılmış	  
bir	  otomatik	  seçenektir.	  

• Genellikle	  çiçekler,	  böcekler	  ve	  diğer	  küçük	  
eşyalar	  fotoğrafı	  için	  kullanılır.

• Bazı	  kameralar	  konu	  ile	  lens	  arasında	  1-‐2	  cm	  ye	  
kadar	  mesafeden	  net	  çekim	  yapabilir.

• Çekilen	  Konu	  (çiçek,	  böcek,	  küçük	  obje)	  net	  
olurken	  artaalan bulanık	  kalır.



Hareketli (Sport	  mode)	  çekim



Aksiyon ve hareketli çekim özellikleri
• Hızlı koşan bir atlet veya hareketli objeleri net	  
çekebilmek için ayarları yapılmış bir seçenektir.	  

• Çocuklar ve evcil hayvanların hareketlerini
görüntülemek için uygundur.

• Yüksekhızda enstantane imkanı verir.	  Bu	  
durumda küçük diyafram sayesinde çekilen konu
net	  olur ve ön plana çıkar.



Gece portresi (Night	  portrait	  mode)	  çekimi



Gece portresi çekimi özellikleri
• Genellikle yıldızlı karanlık bir gökyüzü figürü ile
tanımlanır.

• Flash	  ışığı öndeki konuyu aydınlatır,	  peşinden
arta alandaki konuyu doğal haliyle kaydedecek
kadar uzun pozlanma olur.



Flash



Flash	  ayarları için kameranızın menü
bölümü yapılandırılmalıdır.



Flash	  lı çekim özellikleri
• Otomatik-‐Flaş	  Kapalı	  
• Flaş	  açık	  (zorunlu	  flaş,	  gün	  ışığında	  çekim	  
yaparken	  gölgeler	  doldurmak	  için	  yararlı)

• Otomatik	  +	  Kırmızı	  göz	  azaltma
• Flaş	  Açık	  – Kırmızı	  göz	  azaltma	  
• Yumuşak	  Flaş	  (Difüzer flaş)	  
• Yavaş	  senk flaş	  (İkinci	  perde	  flaş)



Hareketi dondurmak için flaş kullanın





Veya karanlık alanı aydınlatmada





Yavaş Senkron flash  ayarı

*kameranızda yavaş senkron ayarı
yoksa (slow  sync  flash)  gece portre
ayarını kullanın.



İYİ  FOTOGRAF  ÇEKMENİN  FARKLI  YOLLARI

●Pozlama kontrolü
●Diyafram (f)
●Enstantane/Işık hızı/zaman
●ISO



POZLAMA  ÜÇGENİ



POZLAMAYI  ANLAMAK
●PENCERE  ÖRNEĞİ
●Fotograf makinenizi perdesi açıp kapanan pencere olarak hayal edin.  
●Pencere boyutu sizin diyaframınızdır.  Boyu büyük olursa daha fazla ışık girer ve
odanız daha aydınlık olur.  
●Enstantaneniz penceredeki perdenin açık kalma süresidir.  Perde ne  kadar açık
dururda ışık o  süre kadar içeri girer.
●Şimdi odada olduğunuzu ve güneş gözlüğü taktığınızı hayal edin.  Gözleriniz gelen
ışığa duyarsızlaşıyor (Tıpkı düşük ISO’da olduğu gibi).
●Odadaki ışığı artırmanın birkaç yolu var (Pencerenin perdesinin açık kalma
süresinin artırmak (enstantaneyi düşürüyorsunuz),  pencerenin boyutunu artırmak
(diyafram açmak)  veya güneş gözlüğünü çıkarmak (ISO  yu artırmak).



DİYAFRAM  (Aperture=f)

●Bir lensin diyaframı,  lensin açık olan bölümünün çapıdır.  
●Diyaframın çapı ne  kadar büyükse,  film/sensöre o  kadar fazla
ışık gelecek demektir.
●Diyafram F-durağı olarak ifade edilir.  Örneğin;;  F2.8  or  f/2.8
●F-durağı ne  kadar küçük olursa,  lensin açıklığı (diyafram)  o  kadar
büyüktür (ters ilişkili)
●Alan  derinliğini kontrol eder.



DİYAFRAM





F-DURAKLARI







Yakın  
çekimlerde bu
tip  çekimlerden
kaçının.



Alan  derinliğinin bu kadar bulanık olması doğru mu?



Peki bu çekim nasıl?



Alandaki konuların netlik derinliği nasıl?



Alan  derinliği çalışması
●Bir arkadaş seçin
●Arkadaşınızdan daha uzakta durun.
●Lensi zum (yakınlaştıma ve uzaklaştırmadan)  yapmadan yüzler
görünecek şekilde çekim yapın.
● Bu  defa yakınlaştırarak yalnızca yüzler ekranı dolduracak
şekilde yeniden çekim yapın.  
●Şimdi alan derinliğindeki farkı görün.  



ÇEKİM  HIZI  (ENSTANTANE=Shutter  speed)



ÇEKİM  HIZI  (ENSTANTANE)

●Çekim hızı (Enstantane)  optüratörün açık kalma zamanıdır.
●Çekim hızı saniyelerle veya çoğu zaman saniyenin bölünmüş
dilimleriyle belirtilir.  (Örneğin 125  enstantane veya 1/125  sun  gibi)
●Çekim hızı pozlama üçgeninde diğer iki husustan ayrı tutulmaz.
●Uzun süreli çekim hızı bulanıklığa ve kısa süreli çekim hızı ise
hareketli görüntüyü sabitlemeye sebep olur.  



Çekim hızı aktif haraketi durdurmak ve net  
çekmek için 1/1000  sn ye  ayarlanmıştır.



Veya çekim hızı 1/15  sn ile hareket
bulanıklaştırılabilir.



SİZCE  BU  FOTOGRAF  HIZLI  MI  YOKSA  YAVAŞ  ÇEKİM  HIZIYLA  
ÇEKİLDİ?



HIZLI  MI  YAVAŞ  MI?



ÇEKİM  HIZI  ÇALIMASI

●Herhangi bir arkadaşınızı çalışmanıza dahil edin.
●Sınıfın dışında bir yere çıkın
●Hareket halindeki bir fotograf çekin (zıplama,  dönme vb.)
●Hızlı bir çekim hızı (1/1000 gibi)  ile çekim yaparsanız hareket net  
çıkar.
●Yavaş bir çekim hızı (1/60  gibi)  ile çekim yaparsanız hareket
bulanık çıkar.  



ISO  (International Standard  Organization)  AYARLARI

●ISO  hızı ﾐ Filmin ışığa olan hassasiyetidir. Dijital kameralar
film kullanmamalarına rağmen sensörleri bu özelliğe göre
geliştirilmiştir. Dijital kameralarda ISO hızı çoğu zaman ışık
durumuna göre otomatik düzenlenir veya kullanıcı
tarafından belirli bir hıza sabit olarak ayarlanır. Genellikle, 
ISO hızı arttıkça, görüntü kalitesi düşer.



ISO  AYARLARI





ISO  Özellikleri

● Düşük ışık koşullarında daha yüksek ISO  kullanın
●Hareketli çekimlerde daha yüksek ISO  kullanın
●Parlak ışık koşullarında çekim yaparken ISO  yu düşük tutun
●Ne  kadar yüksek ISO  seçerseniz o  kadar görüntü dağınıklığı
(noise)  oluşur.  
●Yüksek ISO  larla çekilmiş dijital çekimlerde görüntü büyültülçe
dağınıklığın arttığı görülebilir.





ISO  1600  kullanılarak yapılmış bir gece çekimi


