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Başkan'ın kaleminden...
Sevgili arkadaşlar,
İstanbul Anadolu yakasında, birlikte üretip,
paylaşmak, gelişmek ve geliştirmek isteyen
üyelerimiz ile birlikte 27 Eylül 2012 tarihinde
kurulan derneğimiz o günden bugüne fotoğraf ve
film sanatıyla birlikte gezi kültürünü nitelikli bir
atmosfer içinde özümsemeye ve değer katmaya
çalışmaktadır.

Fotoğraf alanında üniversitelerimizin fotoğraf
bölümü öğretim üyeleri değerli hocalarımız ve
yurt içinde ve yurt dışında fotoğrafa uzun yıllar
emek
vermiş
hocalarımız
ile
gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimiz, fotoğraf
söyleşi ve okumaları ile proje ve sergilerimiz de
sinerjimizi arttırıyor.

Siz değerli üyelerimizle her
türlü sanatsal
etkinliğin merkezi ve öncüsü olmak vizyonu ile
yola çıkan, ticari kaygı taşımadan fotoğraf, film ve
gezi alanlarında sinerji yaratan ve bu faaliyetlerin
içinde olan herkesi kapsayan çalışmalar yapmayı
hedefleyen derneğimizde 10 yıl boyunca fotoğraf
eğitimleri, sunumları, söyleşileri, okumaları,
yarışmaları, projeleri, sergileri ve gezileri
düzenleyerek ilerlememizi sürdürüyoruz.

Üyelerimizle diyaloğumuzu sosyal medya
ortamları
olarak
Whatsapp,
Facebook,
Instagram, Youtube kanallarında aktif olarak
gerçekleştiriyoruz.

Yoğun bir etkinlik takvimi içinde yaptığımız
etkinlikler ile ülkemiz ve dünya coğrafyaları,
kültürleri hakkında değerli bilgileri paylaşırken,
bir yandan da birbirimizi sosyal ve sanatsal
bakımdan daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz.
İşte bu sinerji içinde doğa, manzara, portre, su
altı ve su üstü tüm bitki ve canlı popülizmini, üç
boyutlu da dahil olmak üzere tüm çekim
teknikleri ile birlikte görsel ve işitsel olarak
keşfediyoruz. Keşfettikçe tanıyor tanıdıkça
sanatın
farkındalık
yaratma
etkisini
hissediyoruz .

Sizler ile paylaşacağımız dernek etkinliklerimiz,
duyurularımız, fotoğraf çekim teknikleri,
yarışmalar, teknik analizler, yeni çıkan ürünler
gibi bir çok bilgiyi toplu halde görebileceğiniz
ve bunları saklayabileceğiniz bir dergi olan
“Fotoğrafmetre Dijital Dergisi” artık her ay
sizlerle birlikte olacak.

https://fotografmetre.org

Bu aydan itibaren bu iletişim kanallarımıza bir
yenisini ekliyoruz;
“Fotoğrafmetre Dijital Dergisi”

Tüm üyelerimiz ile birlikte vizyonumuz ve
tüzüğümüze layık heyecan ve hedeflerimizin
sinerjisinin büyük olması dileğimle…

Sevgilerimle,
Şevki Silan
Fotoğraf, Film ve Gezi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
sayfa
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İlkbahar'da Fotoğraf
Havaların gitgide ısındığı, cemrelerin düştüğü , ağaçların tomurcuklandığı , çiçeklerin açtığı, günlerin
uzamaya başladığı , karların eridiği , doğanın canlandığı bir mevsim olarak bilinir ilkbahar. Aynı zaman
da bazı canlılar için doğma ve üreme zamanlarıdır. İlkbahar mavi gökyüzü ve parıldayan güneş, açan
rengarenk çiçekler ile hepimize bir neşe ve heyecan verir. Biz fotoğrafçılar için de kaçırılmayacak
fırsatlar sunar. Bahar da fotoğraf çekmenin en iyi yöntemi doğru zamanda ,doğru ışık koşulunda, doğru
konumda olmaktır. Bunun için de yürümek,tırmanmak,yeri geldiğinde yere yatmak,beklemek,cesaretli
olmak ve sabretmek gerekmektedir.

Beti Rodrig

Yusuf Tatlıtürk

PEKİ İLKBAHARDA NELER ÇEKEBİLİRİZ?

Cem Önal

Manzara
Güzel ve net manzara fotoğrafı için yaratıcı
olmalı, değişik teknikler kullanılmalı ve
kullandığımız ekipmanı en iyi şekilde kullanmayı
biliyor olmalıyız. Şüphesiz İyi bir kare yakalamak
bilgi ve tecrübe gerektirir. Manzara fotoğrafı
çekerken netliği garantilemek için ve alan
derinliğini
kontrol
etmek
için
tripod
kullanmalıyız.
En küçük bir sarsıntı , titreme o güzel manzarayı
heba etmemize sebebiyet verebilir. Bir diğer
kullandığımız ekipman da filtrelerdir. Renk
doygunluğu ve yeryüzü ile gökyüzü arasındaki
ışık farkını dengelemek için de filtrelere
ihtiyacımız vardır.
UV filtre: Ultraviyole ışınları filtrelemek için
kullanılır. Yüksek kesimlerde , karlı alanlarda ve
güneşin yoğun olduğu zamanlarda kullanılabilir.
Polarize filtre: Dere , göl veya su birikintileri
yansımaları için veya daha doygun ,canlı renkler
için filtrelere ihtiyacımız vardır. Gökyüzündeki
bulutların daha belirgin ve çarpıcı olması için de
kullanılır.

Sevilay Aktaş

ND (neutral density) Filtre: Makineye giren ışığı
azaltmak
istediğimiz
zamanlarda,
uzun
pozlamada veya renk doygunluğunu arttırıp
daha sarı -kırmızı renk tonları ile değişik bir efekt
oluşturmak için kullanılır. Kullanım amaçlarına
göre 3 ila10 stop farklı filtrelerden biri tercih
edilir.
Etkili bir manzara fotoğrafı için kompozisyon
kurallarına
dikkat
edilmeli,
perspektif
oluşturacak şekilde bakış açısına karar
vermeliyiz . Biliyorsunuz perspektif kullanımı ile
iki boyutlu yüzeye üç boyutlu görsel bir etki
yapabiliriz. "S" çizen nehirler, yollar, kıvrımlı
patikalar manzara fotoğraflarına ayrı bir güzellik
katar. Günün hangi saati çekim yaptığımız da çok
önemlidir, Nasıl bir etki yaratmak isteniyorsa
istiyorsak öyle çekim yapmalıyız .
Güneşli pırıl pırıl bir gökyüzü mü yoksa gün
doğumu veya gün batımı gibi ışığın daha
yumuşak olduğunu saatler mi ? buna karar
vermeli ve ona göre çekim yapmalıyız.

Doğru konum ve lensimizin konuya açısı da çok
önemlidir. Yaratıcı, özgün ve farklı bir kare için
nereden,nasıl çekebilirim sorusunun yanıtı da önceden
düşünülmesi gerekmektedir. Konu sabitse değişik açılar
ve konumlar denenebilir. Manzara fotoğrafında
hareketli ve canlı öğeler de çok dikkat çekicidir.
Bunların kare içindeki yeri ve duruşu da
fotoğrafımızdaki etkiyi artırır. Detaylar,renkler,
dokular, katmanlar.ışığın yönü çok önemlidir. Uzun
pozlama tekniği ile çekeceğimiz fotoğrafa biz de hareket
etkisi kazandırabiliriz.
Şelale
Baharın gelmesi ile eriyen karlar, yağan yağmurlar olan
su oranlarının artmasına sebebiyet vermektedir.
Şelaleler uzun pozlama çekimleri için harika görseller
verecektir bizlere. Ve bu uzun pozlama çekimlerinde
tripod ve filtreleri kullanarak tül etkisi veren etkili
kareler oluşturabiliriz.
Makro
Bahar aylarında gördüğümüz birbirinden güzel çiçekler,
tomurcuklar, kelebekler .yapraklar hepimizi cezbeder.
Özellikle nisan ayı ile birlikte İstanbul ‘da lale , erguvan,
ve sümbüller kendini göstermeye başlar.. Sanırım
hepimiz lale ve diğer çiçekleri fotoğraflamışızdır. Tüm
bunları çekmek için makro lens gerekmeyebilir. Bazı
makine ve lenslerde makro ayarı vardır veya uzun odak
uzaklığa odağa sahip bir lens ile de çekim yapabiliriz.
Çekeceğimiz konuya değişik bakış açılarından
bakabiliriz.

Ahmet Dayıoğlu

Aynı hizada olarak alan derinliğini kontrol ederek
arka fonu flu(bulanık) yapabiliriz. Çekim yaparken
arka fondaki renklere dikkat edilir, bokeh oluşması
karemizi daha etkili kılacaktır. Çiçeğimizin arkasına
yanımızda getirdiğimiz düz renk kartonu yada siyah
bir kumaşı yerleştirerek de çekim yapabiliriz. Bunu
yaparken çiçeklere zarar vermemeliyiz. Çiçekler
üzerindeki küçük su damlaları ve ıslaklık
fotoğrafımızı daha etkili ve güzel kılacaktır. Bunun
için ya sabah erken çiy düşme zamanlarında ya da
içinde gliserin olan küçük su spreyi de kullanabiliriz.
Aşırı güneş veya parçalı gölgeler çekeceğimiz çiçekte
istemediğimiz bir görüntü oluşturabilir. Bunu
engellemek için gölge yaptıktan sonra çekim
yapmalıyız. Işığın az olduğu zamanlarda harici ışık
kaynağı kullanabiliriz. Sabit bir çiçekten sayısız
şekilde kompozisyonlar çıkartılabiliriz. Çevresinde
hafifçe dönerek çekimler, yapabilir, biraz geriye
giderek boydan çekebilir veya alt tarafından
gökyüzüne doğru çekim yapabiliriz. İstenirse ters
ışıkta flash kullanımı yaparak da yaratıcı çekimler
yapabiliriz.
Yapraklar farklı renkleri ve renk kontrastı ve
dokuları ile hislerimizi harekete geçirir. Yaprak
çekerken ışık geçirgenliğinden faydalanarak etkili
kareler çıkarabiliriz. Kelebek çekimi için sabah ve
öğlen güneşli sıcak saatler tercih edilmelidir. Bu
saatler kelebeklerin beslenme zamanları olduğu için
hareketleri ve duruşlarını daha iyi yakalayabiliriz.

Sülen Kırgezen

Doğal Hava Olayları
Gökkuşağı, yıldırım, sis. lodos, yağan yağmurlar gibi doğal
olaylardan da muhteşem kareler oluşturulabilir. İlkbahar
demek bol yağış demektir. Yağmur sonrası açan güneş ile
çıkan gökkuşağını hangimiz çekmek istemeyiz ki ?
Değişen hava ısısı ile oluşan sis de görsel etkiyi çok
artırmaktadır. Şiddetli yağmurlar ve düşen yıldırımlar bu
mevsimde kaçırılmaması gereken olaylardır. Yağan
yağmur damlaları , şemsiye ile yürüyen insanlar, yağmur
sonrası güneşin açmasıyla yerde oluşan yansımalar,
renkler dokular yine gece ışıl ışıl şehir dokuları
kaçırılmaması gereken karelerdir.
Kuzuların doğması, kuşların göç yolcuğu yine bahar
aylarında yaşanan güzelliklerdir. Uçurtma-Bisiklete
binenler-top oynayan çocuklar-piknik yapanlar...
Baharın gelmesi ve havaların ısınması ile sokaklar, bağlar,
bahçeler de hareketlenmeye başlar. Özellikle çocuklar
güzel havanın tadını çıkartırlar. Gökyüzünde rengarenk
uçurtmalar süzülür,ailecek pikniklere gidilir,top oynanır,ip
atlanır ve salıncaklar kurulur. İşte bu sosyal yaşamdan
farklı kareler de çekebiliriz.
Bu yazımda baharın çeşitliliği ve canlılığını yakalamanız
için
bir
hatırlatmada
bulundum
,umarım
beğenmişsinizdir. Baharın renklerini, güzellğini ve
çoşkusunu hissedeceğiniz ve yansıtabileceğiniz güzel
kareler diliyorum.

Yazan: Nuray Çipli

Fotoğraf: Nuray Çipli

Hafıza Kartı Seçiminde Nelere Dikkat etmeliyiz?

RADAR

Hafıza kartları fotoğraf, video, telefon,
bilgisayar, ses kaydı gibi kullanılacak alanına
bağlı olarak çeşitlilik gösterebilirler. Bizi
ilgilendiren fotoğraf makineleri için üretilen
hafıza kartları.
Fotoğraf makinesi üreticilerinin tercih ettiği
yaygın olarak üretilen CF (Compact Flash), SD
(Secure Digital), SDHC (Secure Digital High
Capacity) ve SDXC (Secure Digital Extra
Capacity)
hafıza
kartları
piyasalarda
bulunmaktadır. CompactFlash teknolojisi uzun
zamandır sahip olduğu pazar liderliğini SD
kartlara
bırakmıştır.
Farklı
profesyonel
kameralarda ise CFast ve XDQ gibi format
hafıza kartları da kullanılabiliyor.
Hafıza kartlar okuma ve yazma hızlarına göre
sınıflandırılmıştır. Bu hızlar hafıza kartlarının
etiketlerinde bazı sembollerle ifade edilir.
CF kartlarda da okuma-yazma UDMA sembolü
ile belirtilir. Örneğin UDMA 1 kartlar en fazla
16,7 MB/sn okurken, UDMA 7 kartlarda ise en
fazla okuma hızı 10 katına çıkabiliyor, 167
MB/sn.

SD kartlar okuma ve yazma hızları U1, U2, U3 ve
C2, C4, C6, C10 gibi sembollerle ifade edilir. (U)
Ultra High Speed teriminin kısaltmasıdır. (C) ise
Class yani kartın sınıfını ifade eder. Örneğin,
etiketinde U3 sembolü olan bir hafıza kartı
saniyede en az 30 MB/sn yazma hızını, C10
sembolü de en az 10MB/sn yazma hızını belirtir.
Eğer video çekecekseniz en az Class10 hafıza
kartı tercih etmelisiniz.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan DSLR ve
AYNASIZ fotoğraf makinelerinin görüntü
çözünürlüğünün yüksek olması, RAW fotoğraf
dosya formatı, Full HD, 4K, 8K gibi video dosya
boyutları için işlemci hızları, her yeni modelle
daha üst seviyelere çıkmakta bu durum da
makinelerde kullanılacak hafıza kartlarının
okuma-yazma
hızlarının
ve
depolama
kapasitelerinin
arttırılması
gerekliliğini
doğurmaktadır.

Hangisi ?
Hafıza kartı alınırken okuma-yazma hızlarına dikkat
edilmeli. Üreticiler ürün etiketlerinde maalesef net bilgi
yazmıyorlar. Etiket üzerinde yazan hız bilgisi, hafıza
kartından bilgisayara potansiyel aktarım hızını işaret eder
ve burada kullanılan hafıza kartı okuyucusunun da
önemi vardır. O nedenle hızlı ve güvenli bir hafıza kartı
okuyucusuna sahip olun. Hafıza kartının yazma hızı ve
kapasitesi, kullandığınız kameranın yazma hızından ve
önerdiği kapasiteden fazla olmamalı. Kısaca kameranızın
kullanım kılavuzunda önerilen değerlerde hafıza
kartı/kartları tercih edilmelidir.
Fotoğraf çekim türünüz de seçeceğiniz hafıza kartı için
önemlidir. Özelikle spor, kuş, doğal hayat, haber
fotoğrafçılığı gibi hızlı konular ve çok sayıda yapılan
fotoğraf çekimleri için yazma hızı yüksek ve depolama
alanı fazla hafıza kartları tercih edilmeli. Çok sık fotoğraf
çekmiyorsanız daha az depolama alanına sahip ve
ortalama hız seviyesinde ekonomik hafıza kartları tercih
edilebilir.
Ayrıca kamera üreticinizin önerdiği maksimum
depolama alanına sahip bir hafıza kartı yerine onun yarısı
kapasitede iki hafıza kartı almanız, olası sorunlarda
kayıplarınızı azaltır ve çekime devam etme imkanı tanır.
Örneğin 256 GB’lık 1 hafıza kartı yerine, 2 adet 128 GB’lık
kart almak gibi veya Örneğin 128 GB’lık 1 hafıza kartı
yerine, 2 adet 64 GB’lık kart almak gibi.
Uzun süreli kullanım ve ileride başınız ağrımaması için
güvenilir üreticilerin hafıza kartları tercih edilmeli. Sonuç
olarak makinenizin teknik verilerine, yaptığınız çekim
türüne ve bütçenize göre güvenli bir marka ile son kararı
siz vereceksiniz. 

Hafıza Kartı tiplerinden örnekler

SanDisk Extreme PRO SD UHS-I
32GB’tan 512GB’a kadar kapasitelerde mevcut
olan bu seri 3. sınıf hız derecelendirmesine sahip.
90 MB/sn’ye kadar olan yazma hızları ve aynı
zamanda hızlı bir ardışık seri çekim ile hem JPEG
hem de RAW dosya yazımını başarılı bir şekilde
gerçekleştiriyor. En az 95 MB/sn’ye kadar
oldukça hızlı bir aktarım hızıyla da avantaj
sağlıyor.

SanDisk Extreme PRO SD UHS-II
Profesyonel çalışmalar için 300 MB/sn’ye
varan okuma hızları ve aynı değere yakın
etkileyici 260 MB/sn yazma hızları ile bellek
kartları arasında sınıfında öne çıkıyor.

Lexar Profesyonel, Sınıf 10 UHS-II 2000X Hız
Fotoğraf meraklıları ve profesyonel fotoğrafçılar için
sağlam bir seçenek olan 300 MB/sn’ye varan aktarım
ve 260 MB/sn’ye varan yazma hızları için UHS-II
teknolojisini kullanmaktadır. Full HD ve 4K videoları
veya yüksek çözünürlüklü RAW dosyaları
standartların üstünde bir hızla kayıt edebiliyor.

Sony SF-G Tough SDXC
300 MB/sn’ye varan okuma ve 299 MB/sn’ye
varan yazma hızları ile Sony A9’da 20fps seri
çekim modunda, 241 sıkıştırılmış Raw veya 362
JPEG ardışık yazım yapabilmektedir.

Yazan: Seracettin Gökçen

UZUN
POZLAMA

Fotoğraf: Yusuf Tatlıtürk

UZUN
POZLAMA
Uzun pozlama nedir? sorusuna yanıt vermeden
önce pozlamanın ne anlama geldiğini bilmemiz
gerekir. Böylece konuyu daha iyi anlamış oluruz.
Pozlama, fotoğrafı çekerken sensöre düşen ışık
miktarının sensör de kalma süresidir. Fotoğrafın
karanlık ya da aydınlık çıkması bu süre ile
alakalıdır. Fotoğrafın çekildiği ortama göre
pozlama yapılır. Karanlık ortamlarda pozlama
süresi arttırılarak fotoğrafın daha fazla ışık alarak
aydınlık çıkması sağlanabilir.
Tam tersi durumlarda ise pozlamanın süresi
düşürülerek sensöre düşecek ışık miktarı azaltılır
ve doğru pozlama değeri elde edilebilir.

Bu noktada doğru pozlama yapmak önemlidir.
Fotoğrafa düşen ışık miktarı doğru ayarlandığı
takdirde doğru pozlama yapılmış olur. Uzun pozlama
ise ışığın düşük olduğu ortamlarda pozlama süresinin
arttırılarak fotoğraf çekilmesidir. Yetersiz ışık ortamında
kullanılan en önemli tekniklerden biridir. Hafif ışıkta
hareket eden objelerin yaydığı hareket hissini
fotoğrafa yansıtarak estetik görüntüler elde etmek için
de uzun pozlamadan yararlanılır.

Fotoğraf: Yusuf Tatlıtürk

Uzun Pozlama Çekim Şartları

Pozlamayı etkileyen üç önemli faktör vardır. Bunlar

diyafram, enstantane ve iso değerleridir. Bu
değerlerin doğru ayarlanması pozlamayı doğru
yapabilmek için oldukça önemlidir. Uzun
pozlama yaparken fotoğraf çekme süresini
uzatmak gerektiğinden enstantane kontrolünü
doğru yapmak gerekir. Buna bağlı olarak diyafram
açıklığı ve iso değerleri de çok önemlidir.
Doğru pozlamayı yapabilmek için 3 önemli
faktörden bahsettik. Şimdi bu faktörlerin detaylarına
ve uzun pozlama için nasıl kullanıldıklarına bakalım.
Diyafram: Fotoğrafı çekilen objeden yansıyan ışığın
ne oranda düşeceğini belirleyen faktördür. Diyafram
açıklığı olarak ifade edilir. Bu açıklık değeri
ayarlanarak makinenin ışığı hangi şiddette
sensörüne alacağı kontrol edilir. Böylece fotoğrafta
net alan derinliği ve ışık miktarı ayarlanabilir.
Diyafram açıklığı ne kadar fazlaysa ışık o kadar fazla
miktarda makinenin içerisindeki aynaya iletilir.
Fotoğrafçılıkta diyafram. f değeri olarak gösterilir.
Diyaframı ifade eden sayı ile diyafram açıklığı
arasında ters orantı vardır.
Kısaca f/16 ile ifade edilen diyafram açıklığı f/4
diyafram açıklığına göre daha azdır. Uzun pozlama
yapılırken, enstantane hızı ayarlanırken diyafram bir
yardımcı öge olarak kullanılır ve ışığın
dengelenmesine yardımcı olur.

Böylece uzun pozlama yapılan fotoğrafın istenilenden
daha aydınlık çıkması engellenir. Çekim koşullarına
bağlı olarak diyafram değerini f 11 ile f 16 değerlerinde
tutmanızı öneririm.
Enstantane: Fotoğraf çekilirken diyaframdan
geçen ışığın ne kadar süre sensör üzerinde
kalacağını kontrol etmeye yarayan faktördür.
Yani fotoğrafçı deklanşöre bastıktan sonra
sensörün ışığı aldığı süredir. Uzun pozlama

yapabilmek için de enstantane en önemli
faktördür. Işığın uzun süre boyunca sensöre

düşmesi, enstantane yardımıyla sağlanır.
Enstantane, fotoğrafçılıkta bir süreye denk
geldiği için 1 saniyeye göre oranları ile ifade
edilir. 1/50, 1/250, 1/30 gibi saniyenin 50 de 1'i,
250 de 1 gibi değerler alır. Uzun pozlama için
kullanılan enstantane değerleri daha yüksektir.
Böylece, enstantane daha fazla açık kalarak
pozlama süresi uzatılır ve fotoğrafın daha fazla
ışık alması sağlanır. Uzun enstantane süreleri
hareketli objelerin hareket izini fotoğrafa
yansıtır. Böylece çekilen objenin hareketi
fotoğrafta belirginleşir. Yine çekim şartlarına ve
fotoğrafta vermek istediğiniz etkiye bağlı olarak
enstantane süresini minimum 30 sn gibi ve üzeri
çekim değerlerinde etkili fotoğraflar çekildiğini
söyleyebilirim.

Fotoğraf: Yusuf Tatlıtürk

ISO: Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan ve
sensörün ışığa duyarlılığını ifade eden faktördür.
Analog makinelerde ise ASA olarak yer alır ve
filmin ışığa duyarlılığını ifade eder. Ancak ISO
değeri yüksek seviyede kullanıldığında fotoğrafta
noise oluşturmaktadır. Noise, fotoğrafta kumlanma
yaratarak fotoğraf netliğini olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle ISO olabilecek en düşük değerde
kullanılmalıdır. ISO değerleri 50 ile 102400 arasında
değerler alabilmektedir. Bu değer kullanılan dijital
makinelerin seviyesine göre değişkenlik gösterebilir.
ISO genellikle enstantane değerinin yüksek olduğu
anlarda gerekli olmaktadır. Dolayısıyla uzun
pozlama yaparken ISO daha düşük değerlerde
yardımcı bir öge olarak kullanılmaktadır ve ışık
dengesinin sağlanmasına etki etmektedir.
Tüm bu faktörler, uzun pozlama yaparken
fotoğrafçıya yardımcı olan değerlerdir. Kullanılan
enstantane değeri düşük olacağı için fotoğrafa
gerekenden fazla ışık girmesinin engellenmesi
gerekir. Bu engelleme ise diyafram açıklığını
düşürerek ve ISO değerini diğer iki faktöre göre
doğru ayarlayarak yapılabilir. Bu faktörlerden biri
değiştirildiğinde diğer değerlerin de uzun
pozlamada elde edilmek istenen etkiye göre
ayarlanması gereklidir.

Uzun Pozlama İçin Önemli Noktalar
Uzun pozlama yapılan fotoğraflarda enstantane
değerinin düşük olması nedeniyle fotoğrafta
bulanıklık olmaması için makinenin hareket
ettirilmemesi oldukça önemlidir. Makineyi sabit
tutabilmek için mutlaka bir tripod kullanılmalıdır.
Böylece, pozlamanın yapıldığı süre boyunca makine
sabit tutularak istenmeyen titreşimler önlenmiş
olur. Aynı şekilde deklanşöre basarken de titreşim
olabileceğinden uzaktan kumanda kullanmak
faydalı olacaktır.

Uzun pozlama yapılırken ışığı tutmak önemlidir.
Bu nedenle doğal yoğunluk filtreleri kullanılabilir.
Lensin önüne takılan filtreler ( ND ve Polorize )
yardımıyla farklı noktalarda ışığın azaltılması
sağlanabilir. Böylece daha aydınlık ortamlarda
uzun pozlama yapılırken fotoğrafın patlaması
önlenebilir. Kısık diyafram açıklığı kullanılmalı
ve ISO değeri olabilecek en düşük seviyede
tutulmalıdır.
Bu sayede enstantane süresinin fazlalığı nedeniyle
sensöre düşecek olan fazla ışık miktarı
dengelenmiş olur. Pozlamanın süresi ne kadar
uzun olursa fotoğrafta noise oluşumu da o kadar
artar. Bunun önüne geçebilmek için RAW
formatında çekim yapmak önemlidir. RAW
formatının düzenlenebilmesi daha kolay olduğu
için fotoğraf üzerindeki istenmeyen etkiler daha
sonra düzeltilebilir. Bu düzenlemeleri yapabilmek
için ise Lightroom ve Adobe Camera RAW gibi
programlar kullanılabilir.
Çekim yapacağınız yeri daha önceden
belirleyerek hava kararmadan önce orada olmak
doğru kadrajı ayarlamak için önemli bir husustur.
Hava kararmadan önce çekilecek deneme
çekimleri ile kadrajda nelerin olacağını ve nasıl
fotoğrafta kompozisyon kurulacağını belirlemek
mümkündür. Böylece uzun pozlama yapmadan
önce nasıl bir fotoğraf elde edileceği
hesaplanabilir. Ve son olarak, çekilen karelerde
netlik kaybı yaratmaması için dijital fotoğraf
makinesinin titreşim önleme özelliği mutlaka
kapatılmalı ve kablolu – kablosuz yada iki saniye
gecikmeli çekim teknikleri ile sarsılama
önlenmelidir.

Üç adımda uzun pozlama
Uzun Pozlama Nedir?
Düşük ışık ortamlarında fotoğraf çekmeye yarayan pozlama
türüdür. Sadece düşük ışıkta değil, fotoğrafta hareket izi gibi değişik
etkiler yaratmak için de faydalanılır. Böylece sanatsal görüntüler
elde edilebilir.

Uzun Pozlamayı Etkileyen Değerler Nelerdir?
Diyafram, enstantane ve ISO değerleri pozlamayı etkiler.
Enstantane hızı düşürülerek ve diyafram ile ISO değerleri buna göre
ayarlanarak pozlama yapılır. Böylece ışığın sensöre düşme süresi
arttırılır ve istenilen etki yaratılır.

Uzun Pozlama İçin En Önemli Ekipmanlar Nelerdir?
Fotoğraf makinesinin hareket etmesinin önlenmesi bu pozlama için
oldukça önemlidir. Bu nedenle mutlaka tripod kullanılmalıdır.
Tripodun yanında deklanşör işlevi görecek uzaktan kumanda da
mutlaka bulunmalıdır.

Yazan: Yusuf Tatlıtürk

Sebastião Salgado
Sosyal dünyamızı kendi kadrajından siyah beyaz renklerle anlatan
bir belgeselci, bir sosyolog, bir büyük sanatçı....
Sebastião Salgado , tam açılımı ile Sebastião Ribeiro Salgado , (8 Şubat 1944, Aimorés,
Brezilya doğumlu) . Belgesel fotoğrafçılık (özellikle sosyal belgesel) ve foto muhabirliğinde
günümüzün en önemli isimlerinden biri olarak anılır. Brezilyalı fotoğrafçı, özellikle insan
ve doğanın birbirleriyle olan ilişkisini araştıran ve aynı zamanda ezilenlerin acılarını güçlü
bir şekilde ifade eden dramatik siyah beyaz fotoğraflarıyla tanınıyor

Sebastiao Salgado, Genesis isimli kitabına bakarken

Hayata adım atışı
Salgado, Sao Paulo Üniversitesi'nde ekonomi okudu
ve 1968'de yüksek lisans derecesi aldı. Maliye
Bakanlığı'nda ekonomist olarak çalışırken (1968-69),
Brezilya'nın askeri hükümetine karşı halk hareketine
katıldı . Siyasi bir radikal olarak görülen Salgado,
Ağustos 1969'da sürgüne gönderildi . Karısıyla birlikte
Fransa'ya kaçtı ve Paris Üniversitesi'nde eğitimine
devam etti . 1971'de Ruanda'da ekonomist olarak görev
yaparken Uluslararası Kahve Organizasyonu'nda ilk
fotoğraflarını çekti . 1973'te serbest foto muhabiri oldu.

Nasıl karar verdi?
Salgado; üniversite görevlisi ekonomist
olarak Ruanda, Burundi, Zaire, Kenya ve
Uganda’ya yaptığı yolculukların ardından
eve döndüğünde raporları hazırlamaya değil
ama fotoğrafları düzenlemeye can attığını
fark etti. Kendi içindeki çelişkiye doğru
cevabı eşinin de desteğiyle bularak işinden
ayrıldı. Serbest fotoğrafçı oldu, yıl 1973.

Salgado’nun ilk fotoğraf makinesi
Brezilya’da hükümetin baskısıyla 1969’da Fransa’ya
taşınan çift , bahar aylarında Cenevre’de gezerken
fiyatı çok uygun olduğu için bir Takumar 50mm,
f1:4 lensli Pentax Spotmatic II satın alarak
hayatlarına fotoğraf sanatını sokmuş oldular.
Salgado, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü ile çalışarak Afrika’ya yolculuk
yapmaya başladı. Bu kıtayı ekonomist iken keşfedip
sonrasında fotoğraf için tekrar tekrar Afrika
topraklarına geri gelme imkanı buldu.

Salgado'nun çalışmaları yalnızca siyah beyazdır ve
dramatik yorumlayıcı bir baskı stili ile karakterize
edilmiştir. Geçmişte Leica ve Pentax 645 film
kameralarını kullandı, ancak Genesis projesi
sırasında dijital çekime geçti. Fotoğrafçının eşi ve
ortağı tarafından açıklandığı gibi, ortaya çıkan dijital
dosyalar, proje boyunca tutarlı bir estetik sağlamak
için analog negatiflere ve gümüş baskılara
dönüştürüldü

Sagado’nun fotoğraf gelişimi nasıl oldu?
Salgado, fotoğrafçılık hayatı boyunca kriz
bölgelerini kapsayan farklı yolculuklara çıktı.
Brezilya'daki altın madenlerindeki işçilerden
Sahel'deki şiddetli çatışmalara kadar Salgado,
ıstırap ve acı bulabileceğiniz her yere gitti.
Açlıktan ölen çocuklara, yıkılmış mültecilere,
geçmişi ve geleceği olmayan insanlara tanık oldu.
İnsan eliyle olan yıkımlar ve korkunç adaletsizlik,
fotoğraflarının ana konularıydı. Bugüne kadar
siyah beyaz çekim yaptı.
Salgado bir röportajında, birinci Körfez savaşından
sonra Kuveyt çölünde yanan petrol kuyularını
fotoğrafladığını hatırlıyor . “İnanılmaz bir
gösteriydi. Bütün bu yanan kuyular - orada olmak
için tüm macera." olarak belirtir usta fotoğrafçı.

Salgado, 90’lı yıllarda sekiz yıl içinde farklı
bölgelere 32 yolculuk yaptı. Antarktika'daki
binlerce penguen popülasyonundan Papua
Yeni Gine'nin yağmur ormanlarında yaşayan
insanların güzelliğine kadar dünyayı en el
değmemiş biçimleriyle kapladı. GENESIS –
başlık zaten konuyu ima ediyor – bize
yaratılışın güzelliğini gösteriyor. Bundan çok
daha fazlası, bir fotoğrafçı olarak Salgado için
ve dengesiz bir dünya için iyileşmenin
mümkün olduğunu gösteriyor.

Salgado’nun Fotoğraf dili
Salgado belki de klasik, insancıl gelenekte, siyah
beyaz çalışan, derin gerçekleri anlatan anlatım
diliyle son büyük fotoğrafçı olabilir .
Salgado’nun dilinden ışık
“Gördüğüm her şeyde ışık benim için önemli. Her
zaman doğal ışıkta çalışırım. Başka türlü
aydınlatma kullanmadım. Ben bir gün ışığı
fotoğrafçısıyım. Gün ışığımı doyasıya alabilmek
için çok erken yatıp çok erken kalkıyorum.”diyor
Salgado.
Genesis'te, bir balinanın gözü denizden dışarı bakar
ve fotoğrafçıya bakar. Bir grup Afrikalı çoban,
uzun boynuzlu sığırların arasında bir toz bulutu
içinde hareket ediyor. Bir babun kumul üzerinde
dengede duruyor. Ancak Salgado, bu tür ciddi
fotoğrafçılığın
dijital
çağda
hayatta
kalabileceğinden emin değil. Fotoğrafın artık başka
bir şeye dönüştüğünü söylüyor

Kaynaklar:
https://www.architectural-review.com
The guardian
https://fstoppers.com
www.britannica.com
ww.themagger.com/sebastiao-salgado-kimdir/

Salgado'nun en akılda kalan resimlerine –
özellikle de yanan petrol kuyularının cehennemi
sahnelerine – baktığınızda, gerçeklik kalbinizin
tam ortasına büyükçe bir taş gibi oturuyor. Bu şok
edici, sansasyonel veya tamamen şiirsel hakikat
anı, Cartier-Bresson'un “belirleyici an” dediği
şeydir. Salgado onları nasıl yakalar? Harika
çekimler yapmak için "çok zamana ihtiyacınız
var" diyor. Kendinizi olayların olacağı yere
koymalı, olayların akışına, insanların ruh
hallerine
girmelisiniz.
"Nereye
gideceğini
biliyorsun ama ne getireceğini bilmiyorsun." Konu
aniden ortaya çıktığında, hazır ve hızlı
olmalısınız. Salgado, "Fotoğraf, saniyenin 250'de
biridir" diyor. Ve pek çok şey yanlış gidebilir.
"Birçok değişken var. Işık olmalı. Güç olmalı. Bu
bir portreyse kişilik olmalı.” diyor.

Yazan: Cem Önal

ipucuKamera Lensimizi Nasıl Temizleriz
Fotoğraf çekmeye giderken bazen hayalimizde
kadrajlar tasarlar ve çekim yerlerinde bu
kadrajları oluşturmaya çalışırız. Fakat keyifli bir
çekim sonrası kartımızdan bilgisayarımıza
aktardığımızda o güzelim çekimlerin kirli bir lens
yüzünden hayal kırıklığı yaşattığı olmuştur.
Elbette bu lens kirliliği fotoğraf düzenleme
aşamasına bize fazladan zaman da kaybettirir.
İşte bu tip çekim kazalarının önüne geçebilmek
için bir kamera lensini düzgün bir şekilde nasıl
temizleyeceğimizi öğrenmek daha akılcı bir
yoldur.

Lens temizliği için 3 ipucu
Hava pompası ile işe başlayın
01. Mümkün olduğunca kendiniz lense üfleme
yaparak lensi temizlemeye çalışmayın. Bunun
yerine bir üfleyici kullanıyoruz. Üzerine
üflerseniz, lenste neme ve daha fazla kirliliğe
neden olabilir. Küçük bir üfleyici cebinize
sığabilir, böylece her zaman ve her yerde
kullanabilirsiniz.
Lens
üfleyicinizi
her
kullandığınızda, lens üzerinde kullanmadan
önce birkaç kez hava sıkıyoruz. Bu, üfleyicinin
07.
içinde olabilecek tozu temizleyecektir. Bunu
yapmazsanız, merceğe daha fazla toz
üfleyebiliriz

Doğru lens temizliği ile lensinizin ömrünü
uzatabilirsiniz. Ekipmanınız ne kadar kirliyse, arıza
riski de o kadar yüksek olur.
Ana temizleme aletlerimiz bir lens üfleyici, lensler
için bir lens fırçası, lenspen veya mikrofiber bez,
önceden nemlendirilmiş lens mendilleri kullanılan
lens spreyidir. Lensle herhangi bir teması
minimumda tutmak daha iyi olacağı için üfleme ve
fırçalama her zaman ilk tercihiniz olmalıdır.

02.

Mikrofiber Bez veya Lens Fırçası kullanın
lensinizde ki bir şeyi silmemiz gerektiğinde, yumuşak
bir bez kullandığınızdan emin olun. Bunun için
lenspen’in keçe ucu veya miktofiber bez ile silebiliriz.
Lenspen'i ters çevirip karbon yüklü keçe ucun
kapağını açıyoruz. Uçtaki karbon, cam üzerinde
olabilecek yağları veya gresi emer ve lens
üzerindeki kaplamalara zarar vermez. LensPen'in
keçeli ucunu camın ortasına yerleştiriyoruz ve
ardından genişleyen dairelerde merceğin kenarına
doğru hareket ettiriyoruz. LensPen camı temizlerse,
geriye kalan tek şey, LensPen'in geride bırakmış
olabileceği karbon parçalarını çıkarmak için Roket
Hava üfleyici ile cama bir darbe daha vermektir.
Lenspen keçe ucu yerine bir miktofiber bez ile de
silebiliriz. Mikrofiber lens bezi, lens fırçaları veya
temizleme mendilleri bu işler için ideal
yardımcılarımızdır. Lens fırçası için bulabileceğimiz
en yumuşak seçenek olduğu için mümkünse deve
kılı kullanıyoruz.

03.

Temizleme Sıvısı Kullanın
Üfleyiciyi ve temizleme fırçasını kullanırız, ancak
yeterli değilse beze lens temizleme sıvısı
uygulayabilirz. Temizleme sıvısı taneciklerine
neden olabileceğinden doğrudan lense değil , beze
uygulayın. Çizgileri azaltacağı için eşmerkezli
daireler halinde siliyoruz. Dairesel hareketle
merkezden dışarı doğru çalışın, çünkü bu,
döküntüleri kenara daha yakın iter. Çizilmelere
veya lekelere neden olabileceğinden çok fazla
baskı uygulamıyoruz.

Kaynaklar:
www.10steps.org/Clean-a-Camera-Lens-6057
www.expertphotography.com
www.nytimes.com/wirecutter/guides/how-to-clean-camera-lens/

Yazan: Cem Önal

?
r
i
d
e
n
e
n

piksel

MEGAPİKSEL DENİLEN ŞEY NEDİR ?
Bir görüntünün piksel sayısı, görüntünün
çözünürlüğünü belirler. Daha fazla piksel,
görüntü daha ayrıntılı ve çözünürlüğü daha
yüksek anlamına gelir. Görüntü çözünürlüğü
piksel ve megapiksel cinsinden ölçülür. Piksel
ve megapiksel nedir?
Piksel, dijital göstergelerde görüntünün elde
edilmesini sağlayan ve kontrol edilebilen en
küçük birimdir. Pikselin Türkçesi "gözek"
olarak adlandırılmaktadır
Peki megapiksel nedir ve görüntü kalitesiyle
nasıl ilişkilidir? Basitçe söylemek gerekirse,
tek bir megapiksel, bir görüntüde tam olarak
bir milyon piksele eşittir.
Bir megapiksel (MP), bu piksellerin bir
milyonudur (veya tam olarak 1.048.576). Yani
30 megapiksellik bir kameranın sensöründe
30 milyon piksel var.
Kameramız
tarafından
oluşturulan
bir
görüntünün piksel cinsinden genişliğini ve
yüksekliğini biliyorsak, kameramızın kaç
megapiksel alacağını hesaplamak kolaydır.
Görüntünün çözünürlüğünü hesaplamak için
genişliği görüntünün yüksekliğiyle çarpmanız
yeterlidir. Örneğin, 2048 piksel genişliğinde
ve 1152 piksel yüksekliğindeki bir görüntünün
çözünürlüğü 2.36 megapikseldir.

Fotoğraf çözünürlüğü, görüntü kalitesini
belirleyen bir faktördür. Ancak kamera
sensörü, işlemci ve hatta kullandığınız lensin
kalitesi de rol oynuyor.

Kaç Megapiksele ihtiyacım var?
Kaç megapiksele ihtiyacınız olduğu,
resimlerinizi
nasıl
kullanacağımıza
bağlıdır.
Fotoğraflarımızdan yalnızca bilgisayar
ekranınızda
keyif
alıyorsak
veya
arkadaşlarımızla paylaşmak için bir
fotoğraf
web
sitesine
yüklüyorsak,
gerçekten yalnızca 1 megapiksel kameraya
ihtiyacımız
vardır.
Bunun
nedeni,
bilgisayar
monitörünüzün
genellikle
yaklaşık 2000x1000 piksel = 2 megapiksel
olmasıdır! 4k monitörlerde hala sadece 8
megapiksel var.
Fotoğraflarımızı yazdırdığımızda, daha
fazla megapiksele ihtiyacınız olacaktır.
Megapiksel
sayınız
yazdırdığınız
görüntünün boyutu için yeterli değilse,
görüntülerimiz net görünmeyecektir.

Yazan: Cem Önal

Bir kaç kitap...
NASIL ?
Kitap sayfamızın ilk konuğu üyelerimizden sayın Sefer Örçen
Jeoloji Mühendisliği bölümü emekli öğretim üyesi olmasının yanı sıra, özellikle resim (akrilik),
şiir, fotoğraf ve felsefe ile uğraşıları oldu. 2005 yılında ilk şiir kitabı "Cennetin Doğusunda"
oldu, 2019 yılında emekli olduktan sonra, planladığı kitaplarımı yayınlamaya başladı.
2020'de "Yüzleşme" ve "Bizdüşümler" adlı şiir kitaplarını yayınladı. 2021'de Haiku japon şiiri
özgünlüğünde "5-7-5 Tümceler" adlı kitabını ve 2022'de de felsefi aforizmalarımı içeren "Nasıl?"
adlı kitabını yayınladı.

Yazarın dilinden kitabın tanıtımı Kitapta; yaşantı dünyamdan yansıyan özümsediğim
düşüncelerimi paylaştım. Aforizmalarımda anlamları bakımından ağırlıklı olarak felsefi
yönelimli bir içerik var. Şüphesiz ki, varoluşumuza ve yaşamın anlamına odaklandığımızda,
düşüncelerimizin bizi nerelere götüreceğini kestirmek oldukça zor görünüyor.

Bir kaç kitap...
FOTOĞRAF TEKNİK OKUMALARI

Fotoğraf okuma, yeni başlayanların
fotoğrafı daha kolay ve daha zevkli
öğrenebilmeleri için en yararlı
yöntemlerden biridir. Bir fotoğrafı
inceleyerek Nasıl bir objektifle, nasıl bir
ışık altında ve hangi kompozisyon
kuralları
uygulanarak
çekildiğini
keşfetmek, fotoğrafçılar için önemlidir.
Fotoğraf eğitim kitaplarının sınırlı
sayıda olduğu ülkemizde bu çalışmanın
önemli bir boşluğu dolduracağına
inanıyoruz
FOTOĞRAFÇININ GÖZÜ

Fotoğrafçının Gözü, herkesin harika
görüntüler yakalama ve başarılı dijital
fotoğraflar
çekme
becerisini
geliştirebilecek resimli bir el kitabı.
Michael Freeman, kompozisyon ve
tasarıma dair tüm geleneksel yaklaşımları
açıklarken, aynı zamanda, fotoğrafçının
vizyonundan
ödün
vermeksizin
kullanabileceği yeni teknolojilere de
değiniyor.

Derleyen: Beti Rodrig

Teknoloji haberleri
Galaxy A53 5G ve Galaxy A33 5G tanıtıldı
Galaxy A53 5G akıllı telefon modeli 6.52 inçlik, Galaxy
A33 5G modeli ise 6.4 inçlik Super AMOLED ekran ile
geliyor. Kamera OIS ve daha gelişmiş kamera
yetenekleri mevcut.
Samsung’un orta seviyede mücadele edecek yeni
Galaxy A serisi akıllı telefonları tanıtıldı. Galaxy A53 ve
Galaxy A33 modelleri arka kamerada OIS gibi önemli
detaylar ile geliyor olsa da fiyat konusunda biraz
üzebilir.
Biraz daha orta seviyeye hitap eden Galaxy A53 modeli
120Hz tazeleme hızı ile geliyor. Arka kamerada OIS,
IP67 sertifikası, Dolby Atmos destekli çift hoparlör elde
edilen bilgiler arasında. Yeni yonga seti ise gece
modunu daha verimli hale getirirken video için en iyi
kare hızını ayarlayabiliyor. Daha önce dile getirildiği
üzere Galaxy A serisinde şarj adaptörü olmayacağı
YouTube kutu açma videolarından da net olarak fark
edilebiliyor.

Tesla, elektrikli otomobil pazarında liderliğini
korumayı başardı!
Yayınlanan raporlara göre Tesla, 2021 yılında
elektrikli otomobil pazarını büyük bir payla domine
etmeyi başardı. 2008 yılında kimsenin cesaret
edemeyeceği bir şekilde elektrikli otomobil
sektörüne atılarak pazarın oluşmasında büyük bir
rol oynadı. Yayınlanan raporlara göre Tesla, 2021
yılında tüm rakiplerini geçerek elektrikli otomobil
pazarında liderlik koltuğuna oturdu. Şirket, 2021
yılında elektrikli otomobil pazarının yaklaşık yüzde
70’ini oluşturdu. Tesla’nın ardından Nissan yüzde
9’luk payla ikinci oldu. Dünyanın en büyük
otomobil üreticileri ise pazarda ancak yüzde 1’lik
pay elde edebildi.

Instagram,
kavuşuyor

yakında

NFT

özelliğine

Mark Zuckerberg, yakında NFT özelliğini
Instagram'a getirmek için çalıştıklarını duyurdu.
"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT),
blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha
olmayan varlıklara deniyor. Zuckerberg, “Yakın
zamanda NFT’leri Instagram’a getirmek için
çalışıyoruz.” dedi. "Bugün NFT planlarımızın tam
olarak ne olduğunu açıklamaya hazır değilim;
ancak
önümüzdeki
birkaç
ay
içinde,
NFT’lerinizden bazılarını getirme yeteneği
olacak." ifadelerini kullandı.

iPhone 11 mi iPhone SE 2022 mi? Kim, hangi
iPhone'u almalı?
iPhone 13 modellerindeki A15 Bionic çip setinden
güç alan iPhone SE 3, çok güçlü ve geleceğe
dönük bir akıllı telefon olmasına rağmen eski bir
tasarıma sahip. Şayet tasarımla ilgilenmiyor ve
5G ağlarıyla uyumlu, kompakt, güçlü ve geleceğe
dönük bir akıllı telefon istiyorsanız iPhone SE 3,
sizin için iyi bir alternatif olabilir.
Öte yandan daha güncel tasarıma, yüz tanıma
özelliğine, ultra geniş açılı kameraya, daha
büyük ekrana ve daha büyük bataryaya sahip bir
iPhone'a sahip olmak istiyorsanız da o zaman
tercihinizi
yana kullanabilirsiniz.
Amazon, iPhone
film 11'den
stüdyosu
Metro-Goldwyn-

Mayer'i 8.5 milyar dolara satın aldı
1924 yılında kurulan Metro-Goldwyn-Mayer,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski ve en
ünlü film stüdyolarından biri. Kataloğunda
Kuzuların Sessizliği, Muhteşem Yedili, 12 Öfkeli
Adam, Kızgın Boğa ve Temel İçgüdü gibi filmler
de dahil olmak üzere 4.000'den fazla film yer
alıyor. Amazon, film yapımına ve video akış
hizmeti Amazon Prime'a giderek daha fazla
yatırım yapıyor. MGM satın alımıyla birlikte
Amazon'un yüksek profilli prömiyerlerin
sayısının yakın gelecekte önemli ölçüde artması
bekleniyor.

Derleyen: Cem Önal
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Mart ayındaki üye sunumlarımızda üç değerli
üyemiz fotoğraf serüvenlerinin kısa bir bölümünü
paylaştılar. Bir sonraki sayfada üç üyemizle ile
ilgili çok kısa bilgiler bulabilirsiniz. Derneğimiz
YouTube Sayfasından da sunumların tümünü
izleyebilirsiniz.

YouTube linki:
https://youtu.be/8CIc0hkQhss

Ercan Üç
Bilgisayar Mühendisiyim. Fotoğrafa 2004 yılında başladım. Önceleri
çoğunlukla manzara ve spor fotoğrafları çektim. 2009 yılından itibaren kuş ve
doğal yaşam fotoğrafçılığı ile ilgilenmeye başladım. 10 yılı aşkın süredir bu
alanda fotoğraf çekmeye devam ediyorum.

Ümmügülsüm Yıldız
İstanbul’da Radyoloji teknikeri olarak çalışıyorum. • Fotoğrafçılık temel
eğitimimi 2017 yılında Ertuğrul Murat Kazmanlı’ dan aldım.
Sonrasında Murat Pulat ile eğitim ve atölyelere devam ettim. Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık bölümü son sınıftayım.

Mehmet Cetin

Fotagraf a 1986 yilinda basladim. 2010 yili Arel ün Grafik tasarim Fatograf
bölümünde Yüksek lisans yaptım. Ayni üniversitede Mimari Fotograftan
Doktoraya basladim. 2000-2015 yillari arasinda hava fotografciligi yaptım.
2000-2010 yillari arasinda Selcuklu mimarisi eserleri ve Osmanli mimarisi
eserlerini fotoğrafladım. Ticari fotografcilik yapmaktayım.

TFSF haberleri

TFSF Desteği ile ESPAS Yayınları Tarafından
Türkçe’ye Çevirilen 2 Yeni Kitap
TFSF Desteği ile ESPAS Yayınları tarafından
Türkçe’ye çevrilen ve baskısı yapılan kitaplara iki yeni
kitap ekleniyor.
KİTAP BEDELLERİ: ( Kısa bir süre için)
Bireysel taleplerde karşı ödemeli kargo ile
gönderilecektir!
Fotoğrafın Estetiği (428 sayfa):
Yayınevi satış fiyatı 120 TL, TFSF’ye özel fiyat 75 TL+
kargo
Fotoğraf: Anahtar Kavramlar (380 sayfa) :
Yayınevi satış fiyatı 100 TL, TFSF’ye özel fiyat 65 TL+
kargo
NASIL TEMİN EDECEKSİNİZ?
1: Edinmek istediğiniz kitap/ların bedelini
“TFSF
İktisadi işletmesi IBAN No: TR13 0006 2000 1300
0006 2953 31 - Garanti Bankası “ IBAN adresine
gönderip ve açıklama kısmına “Kitap bedeli” ibaresi ile
“Adınız ve soyadınızı “ yazın.
2:Daha sonra ofis@tfsf.org.tr adresine “adınız
soyadınız, TC'niz ve istediğiniz kitap/ların isim/leri,
adetleri , iletişim için gsm numaranızı ve kargo
adresinizi” içeren bir mail atmanız

Gençler için güzel bir haberimiz var.
TFSF olarak genç fotoğrafçılara yönelik bazı destek
projelerimizi hayata geçirdik. Diğeri ise “Yarım
Kalmasın” projesi idi, böylelikle çeşitli imkansızlıklar
nedeniyle aklındaki projeleri gerçekleştiremeyen
genç fotoğrafçılara destek olmak hedefimizdir.

TFSF 2021 Ödülleri
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından yaşamında fotoğraf sanatını ön planda tutmuş, onun
gelişmesine, tanınmasına, araştırılmasına katkı sağlamış kişi ve kurumlara verilen “TFSF ÖDÜLÜ” her yılın ilk
aylarında, bir önceki yıla ait kazananları açıklanmakta.
2021 TFSF ÖDÜLÜ kazananları pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze yapılamayan ödül töreni 10 Mart 2022
günü TFSFofficial youtube kanalından ilk kez duyuruldu.

Derleyen: Sevilay Aktaş

YARİŞMALAR
TFSF onaylı yarışmalar

Yurt içinde TFSF onaylı yarışmaları aşağıda bir bölümünübulabilirsiniz.
TFSF onaylı yarişmaları bu linkten takip edebilirsiniz
https://tfsfonayliyarismalar.org

YARİŞMALAR
Uluslararası yarışmalar

Uluslararası yarişmalar farklı kuruluşlarca ve kategorilerde düzenlenmektedir. Bu konuda FİAP'ın
sitesinde aşağıdaki linkte yarışmaları bulabilirsiniz. .
https://www.myfiap.net/patronages?page=4

YARİŞMALAR
Uluslararası yarışmalar

Uluslararası yarişmalar farklı kuruluşlarca ve kategorilerde düzenlenmektedir. Bu konuda FİAP'ın
sitesinde aşağıdaki linkte yarışmaları bulabilirsiniz. .
https://www.myfiap.net/patronages?page=4

Mayıs
saysında
buluşmak üzere

https://fotografmetre.org

